
Dr. Szili Katalin

az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

terjesztem elő :

l . A törvényjavaslat 5 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„5. § Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság ellenőrzi az egészségbiztosítási szolgáltatások

hozzáférhetőségét és minőségét . Amennyiben azt állapítja meg, hogy ezek nem felelnek meg a

jogszabályokban foglalt és az egyéb, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó hatósági,

illetve egészségbiztosítási előírásoknak, valamint az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők jogos

érdekeinek, az [Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál] egészségügyi államigazgatási

szervnél kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét ."

2 . A törvényjavaslat 10 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„10 . § Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kezdeményezheti az adott tárgykörben [a

jogalkotásért felelős] feladatkörrel rendelkező miniszternél az egészségbiztosítás keretében a

szolgáltatásokat és szolgáltatókat érintő jogszabály megalkotását ."
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3. A törvényjavaslat 14 . § b) pontja az alábbiak szerint módosul :

(Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság az egészségügyi szakellátási kötelezettségről szóló törvény

szerint.)

„b) váratlan esemény (különösen járványügyi érdekből, katasztrófahelyzetben, tömeges megbetegedés,

tömegszerencsétlenség, stb.) vagy előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet esetén az

[országos tisztifőorvos] egészségügyi államijzazgatási szerv egyetértésével és az egészségügyért

felelős miniszter jóváhagyásával az egészségbiztosítónál kezdeményezheti a kapacitásokon felüli

kapacitásra történő szerződéskötést,"

4. A törvényjavaslat 18 . § (2) bekezdése elmarad :

„[(2) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság elbírálja a biztosítónak a külön törvény szerinti,

várólistával kapcsolatos döntései ellen hozzá benyújtott panaszokat .]"

5 . A törvényjavaslat 19 . §-a elmarad :

„[19. § Az egészségbiztosítónak az egészségügyi szolgáltató kapacitásnövelő fejlesztése tárgyában

a külön jogszabályban foglaltak szerinti eljárásban hozott döntése elleni panaszt az

egészségbiztosítási felügyeleti hatóság bírálja el.]"

6. A törvényjavaslat 20. §-a elmarad :

„[20. § Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság másodfokon eljár a hatáskörébe tartozó alábbi

hatósági ügyekben :

a) az 1 . § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott központi egészségbiztosítási

igazgatási szerv által elsőfokos elbírált ügyekben,

b) a várólistával kapcsolatos külön jogszabály szerinti döntések,

c) azokban a gyógyszerreklámmal és gyógyszerismertetéssel kapcsolatos ügyekben, ahol az

Országos Gyógyszerészeti Intézet jár el első fokon,

d) azokban a gyógyászati segédeszköz-reklámmal és gyógyászati segédeszközismertetéssel

kapcsolatos ügyekben, ahol az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal jár el első

fokon.]"

7. A törvényjavaslat 24. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló

1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban : Eüak.) 3 . §-ának i) pontjában [a helyébe a következő

rendelkezés lép : [E törvény alkalmazásában] „i) adatkezelő : a betegellátó, az intézményvezető,]
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„az adatvédelmi felelős" szövegrész helyébe „az adatvédelmi felelős, az n) pont szerinti

ellátásszervező, az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság, " szöveg lép, egyben a „valamint az n) pont

szerinti ellátásszervező," szövegrész hatályát veszti . [továbbá közegészségügyi-járványügyi

közérdekből az S. § (3) bekezdése szerinti tisztiorvos, illetve közegészségügyi felügyelő, valamint a

22. § szerinti esetekben az ott meghatározottak szerint, az Országos Nyugdíjbiztosítási

Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint ezek igazgatási szervei (a

továbbiakban együtt: társadalombiztosítási igazgatási szervek) és az egészségügyi adatok nélkül,

a 3. § b) pontjában meghatározott személyazonosító adat tekintetében - az Állami

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991 . évi XI. törvény S . § (1) bekezdés e)

pontjában meghatározott feladatellátása érdekében - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ);"]

8. A törvényjavaslat 24 . § (5) bekezdésében az Eüak . 22. § (5) bekezdése e az alábbiak szerint

módosul :

„(5) Az [Országos Egészségbiztosítási Pénztár] Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv és

az egészségbiztosítási szerv az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti célok érdekében, a gyógyszer-,

különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer-, gyógyászati segédeszköz-, és gyógyfürdőrendeléssel

összefüggésben a következő egészségügyi és személyazonosító adatokat kezelheti : a beteg neve,

lakcíme, születési ideje, TAJ száma, betegségének BNO kódja, az egészségügyi szolgáltató neve, címe,

a működési engedélye száma, ágazati azonosító kódja, vényazonosító kódja, továbbá a rendelt

gyógyszer-, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer-, gyógyászati segédeszköz-, és gyógyfürdő

ellátás, valamint közgyógyellátott beteg esetében a közgyógyellátási igazolvány száma ."

INDOKOLÁS

A módosító javaslatok a kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló

T/1202 . számú törvényjavaslattal való terminológiai összhang megteremtését szolgálják .

Budapest, 2006- november 6 .

Gusztos Péter
SZDSZ
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