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Országgyű lés Egészségügyi Bizottsága

Bizottsági módosító javasla t

Kövér László,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 102 . § (1 )
bekezdése alapján „Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról” szóló T/9065.
számú törvényjavaslathoz az Egészségügyi bizottság a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 14 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„14 . §

Az Ebtv. 29. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) A biztosított az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez – ha jogszabály eltér ően nem
rendelkezik – a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (a továbbiakban: TAJ-szám) igazol ó
hatósági igazolványát és – amennyiben a biztosított a 14 . életévét betöltötte – érvényes, a
személyazonosság megállapítására alkalmas igazolványát köteles bemutatni . A biztosította
TAJ-számát a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló törvény szerinti összerendelési nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések
szerint is igazolhatja .”

Indokolás

Az Országgyűlés az állampolgárok magasabb színvonalon történő kiszolgálása érdekében –a
kormányzat Jó Állam koncepciójának megfelelően – 2011 . évi CLXXIV., illetve 2012 . évi
CXVII . számú törvénnyel módosította a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítás i
módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996 . évi XX. törvényt . Bevezetésre
került az összerendelési nyilvántartás, ami – az adatvédelmi követelmények betartásával -
lehetővé teszi az állampolgárok, illetve az állami személynyilvántartásban szerepl ők számára ,
hogy ne kelljen minden azonosítóját külön igazolnia, hanem kérésére az igazolt adatáho z
tartozó más azonosító adatát az összerendelési nyilvántartás alapján az érintett szerv kéri Ie . E
gyakorlat alkalmazását a 2012 . évi CXVII. számú törvény 25. §-a szerinti módosítás az



2012 11/26 11 :27 FAX +36 1 441 5969

	

EGESZSEGUGYI BIZOTTSAG

	
Qh0004/0017

egészségügyi ellátóhálózat szerveire is kiterjeszti, nevesítetten a TAJ szám választható
igazolási módjára. A jelenlegi előterjesztés egy visszalépést jelentene az állampolgáro k
számára, s konzisztencia zavar lépne fel a hivatkozott törvény explicit megenged ő szabályával
szemben. Mivel az állampolgárok érdeke, hogy aki akarja, minél egyszerűbben igazolhass a
adatait (például egyetlen személyét azonosító igazolvány felmutatása elég legyen), ezért a
közigazgatásban kialakításra kerül ő – várhatóan igen népszer űvé váló - megoldás kitiltása a z
egészségügybő l nem indokolható . A javasolt módosítás lehetővé teszi a korábbi jogszabál y
változtatással már lehet ővé tett megoldás tényleges bevezetését .

Budapest, 2012 . november 26 .
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