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Dr. Pósán Lászl ó
országgyűlési képviselő

T577/
Módosító javaslat

Dr. Schmitt Pál úrnak,
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egye s
egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló T/577 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 13 . §-a a következők szerint módosul :

„13 . §

(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv .) 114 . §
[(3) bekezdés g) pontjában az „az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság ”
szövegrész helyébe az „az egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg lép .] (2)
bekezdésében a „személyazonosításra alkalmatlan módon” szövegrész helyébe a „(3 )
bekezdésben meghatározott módon” szöveg lép .

(2) Az Eütv . 114. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés szerinti szervnek
a) személyazonosításra alkalmas módon továbbítj a

aa)a (2) bekezdésa)pontja szerinti adatokat az alapnyilvántartást vezet ő szerv ,
ab)a (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti adatokat a működési nyilvántartást vezető

szerv,
ac)a (2) bekezdés e) pontja szerinti adatokat az Egészségügyi Szakképzési és

Továbbképzési Tanács,



ad)a (2) bekezdés g) pontja szerinti adatokat a külföldi bizonyítványok és oklevele k
elismeréséért felelős hatóság, vagy - a 110/A. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében-
az egészségügyi államigazgatási szerv,

ae) a (2) bekezdés i) pontfia szerinti adatokat az egészségügyi államigazgatási szerv ;

b)személyazonosításra alkalmatlan módon továbbítj a
ba)a (2) bekezdésf)pontja szerinti adatokat a 116 . § (3) bekezdés szerinti

intézmények,
bb)a (2) bekezdésh)pontja szerinti adatokat az állami foglalkoztatási szerv és a

kormányzati személyügyi szolgáltató ,
bc)a (2) bekezdés]) pontja szerinti adatokat a hivatalos statisztikai szolgálat . '

INDOKOLÁS

A törvényjavaslat egyik fontos eleme az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetés e
és ezzel összefüggésben számos egyéb törvény módosítása, ami az Eütv . 114 . §-át is
érinti, mivel szükséges megjelölni, hogy a jöv őben milyen intézmény teljesíti a
felügyelet humánerőforrás-monitoringgal (HMR) kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettségét .
A jelzett adatszolgáltatási kötelezettség módosítása során merült fel a z
adatszolgáltatási rendszer min őségi felülvizsgálata, melynek eredményeként indokoltt á
vált bizonyos, eddig deperszonalizált módon továbbított adatok tekintetében — a
törvény jelenlegi előírásain minimálisan változtatva — módosítani a szabályozást ol y
módon, hogy az érintett adatok személyazonosításra alkalmas módon kerüljenek
továbbításra és kezelésre .
E változtatás célja, hogy a HMR-rendszer az egészségügyi dolgozókra vonatkoz ó
adatokat személyazonosításra alkalmas módon képes legyen kezelni és feldolgozni ,
annak érdekében, hogy az egyes egészségügyi dolgozók is nyomon követhetők
legyenek a rendszerben, továbbá az életpálya-modell koncepciójavaslat kidolgozásá t
követően személyre szabott tanácsadás és támogató szolgáltatások igénybe vételér e
kerülhessen sor .

Budapest, 2010 . július „ .”

Dr. Pósán László
FIDESZ
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