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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T12936 . számon előterjesztett Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2007 .
május 07-ei ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőjének a törvényjavaslathoz
fűzött részletes szóbeli indokolását . Az Előterjesztő képviselője különösen a bizottság
feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekre tért ki (az egészségügyi és a hozzájuk
kapcsolódó személyes adatok kezelése és védelme, a jegyző felhatalmazása a vizitdíj
visszaigénylésével összefüggő eljárásban történő adatkezelésre, a vizitdíj fizetés
szabályainak tervezett módosításai, terhes anyák szabad kórház- és orvos választása,
stb.) .

A bizottsági vitában legtöbb szó a vizitdíjról és annak tervezett módosításáról
esett. Az adatvédelmi biztos megküldte a bizottságnak az egészségügyi miniszterhez
írott levelét, melyben a törvényjavaslatnak az egészségügyi adatkezelésére vonatkozó
aggályait fejti ki ismét, illetve továbbra is fenntartja azt az álláspontját, mely szerint a
jegyzőnek, mint az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli személynek az érintettek
egészségi állapotához nincsen köze.

Bizottsági ajánlás



A bizottság több tagja osztja az adatvédelmi biztos véleményét, és nem kizárt,
hogy a bizottság erre vonatkozóan módosító javaslatot kíván benyújtani .

Kérdésként hangzott el az Előterjesztő felé, hogy a Kormánynak van-e olyan
stratégiája, hogy tájékoztassa azokat, akik nem kerültek be a vizitdíj rendszerébe . A
kisebbségi vélemény egyes képviselői szerint a benyújtott törvényjavaslat újabb
társadalmi konfliktusokat gerjeszt majd, másrészt a teljes „káosz és zűrzavar" jellemző a
vizitdíj terén. E vélemény képviselője szerint a XXI . században elektronikus úton is
lehetőséget kellene kapniuk az állampolgároknak a vizitdíj megtérítésére . A vizitdíjjal
kapcsolatban kérdés volt, hogy a jegyző helyett nem kerülhetne-e be az ÁNTSZ, vagy a
Magyar Vöröskereszt. Véleményként elhangzott az is, hogy rendezni kellene a
közgyógyellátás és annak adatkezelése kérdését is .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta . (10i, 9n, Ot)

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában .

Budapest, 2007 . május 08.
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