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Az Ebty . a következő 20/A . §-sal egészül ki :

5520/A. § (1) A várólista az adott egészségügyi ellátásra besorolt biztosítottak legfontosabb
személyazonosító adatait (családi és utónév, anyja neve, nem, születési év, lakóhely,
társadalombiztosítási azonosító jel) és az ellátásra való jogosultság sorrendjét tartalmazza . A
biztosítottak egyéb adatait az egészségügyi dokumentáció tartalmazza, amelyet az
egészségügyi adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott rendelkezések szerint
kell kezelni .

(2) A központi várólistát [az állami vérellátó szolgálat] kormányrendeletben kijelölt szerv
működteti . [Az állami vérellátó szolgálat] A kormányrendeletben kijelölt szerv a
működtetéshez a külön jogszabályban meghatározott közreműködőt vehet igénybe . Az
intézményi várólistát az adott ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési
szabályzatában e feladatra kijelölt személy vezeti .

(3) A várólista adatai - kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon - intézményi
várólista esetében az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató honlapján, központi várólista
esetén [az állami vérellátó szolgálat] a kormányrendeletben kijelölt szerv honlapján
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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes, az
egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról
szóló T/1093. számú törvényjavaslathoz benyújtott T/1093/69 . számú módosító javaslathoz a
következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 8 . §-a az alábbiak szerint módosul :

R
t04

„8 • §

kapcsolódó módosító javaslat



megtekinthetőek, ebben a formájukban nyilvánosak . A transzplantációs várólista kivételével
az ellátás igénybevételének várható időpontját is közzé kell tenni . Az egészségbiztosítási
felügyeleti hatóság honlapjáról a várólista alapján ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók és
[az állami vérellátó szolgálat] a kormányrendeletben kijelölt szerv honlapjának is
közvetlenül elérhetőeknek kell lenniük .

(4) A várólista adatait a honlapon - folyamatosan, de legkésőbb a változást követő 3 napon
belül - úgy kell közzétenni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az adott
biztosított számára a várólistán elfoglalt helye . A közzétételre vonatkozó részletes szabályokat
az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletben határozza meg .

(5) A (3) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása érdekében a biztosított egyedi azonosítót
határoz meg. Az egyedi azonosító nem tartalmazhat a biztosított egészségügyi és
személyazonosító adataival összefüggő, továbbá a várólistára történő felvétel időpontjára
vonatkozó adatot . Az egyedi azonosítót a biztosított zárt borítékban - ajánlott postai
küldeményként - kezelőorvosa útján eljuttatja az intézményi várólista esetén az ellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatóhoz, központi várólista esetén [az állami vérellátó szolgálathoz] a
kormányrendeletben kijelölt szervhez .

(6) Az egyedi azonosító tartalmára vonatkozó szabályokról a biztosítottat kezelőorvosa
tájékoztatja. Amennyiben [az állami vérellátó szolgálat] a kormányrendeletben kijelölt
szerv, illetve az egészségügyi szolgáltatónál az intézményi várólista kezeléséért felelős
személy észleli, hogy az adott várólistára érkező egyedi azonosító egy másik, az adott
várólistán levő biztosított egyedi azonosítójával megegyezik, akkor a később beérkezett
egyedi azonosítót olyan sorszámmal látja el, amely egyértelműen alkalmas az egyedi
azonosítók megkülönböztetésére . Erről a biztosítottat a kezelőorvos útján [az állami vérellátó
szolgálat] a kormányrendeletben kijelölt szerv, illetve az intézményi várólista kezeléséért
felelős személy tájékoztatja ."

Indokolás :

A T/1093/69 . számú módosító javaslat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot
javasolja a központi várólista kezelőjének a törvényjavaslatban meghatározott állami vérellátó
szolgálat helyett . Álláspontunk szerint ez nem indokolt, mint ahogyan az eredetileg megjelölt
állami vérellátó szolgálat kizárólagos hatáskörű szervként történő szerepeltetése sem, ezért
javasoljuk a „kormányrendeletben kijelölt szerv" megnevezés használatát (azaz
kormányrendeleti szinten kell meghatározni az eljáró szervet) .
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