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Bizottsági módosító javaslat

Еgészségёui bizottság

с ~.

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Tisztelt Elnök úr!

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága az egyes egészségügyi és
egészségbiztosítási tárgyú töгvёnyek módosításáról szóló T/13о99. számú
törvényjavaslathoz (a továbbialсЬап: Törvényjavaslat) az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 46/1994. (IL. 30.) OОУ határozat 94. § (1) bekezdésében és 102.
§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően а következő

bizottsági módosi # ó javaslato t

te гjeszti е 1о :

А Törvényjavaslat 30. §-a а következők szerint módosul :

»30• §

(1) A7, Euty. 112 . § (4) нРкРксlеяf) poritjя неlуРне а köV('tkP,,7ő ren г.lPlkezés 1ер :

(А mцködési nyilváпtartás az alábbi adatakat tartalmazza:)

„fi az egészségügyi dolgozóval egészségügyi tevékenység végzésére irányuló
jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató megnevezése, az egészségügyi tevékenység
végzésének helye, ”

(2) Az Eёty. 112. § (4) bekezdés k) pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

(A működési пyilváпtartás az, alábbi adatokat tartalmazza :)

„k) az egészségügyi dolgozó alaр- és működési nyilvántartási száma és alap- és
működési nyilvántartásának jogszabályban meghatározott típusa, ”

(3) Az Eüty . 112. §-aа következő (9) bekezdéssel egésziil lei :
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„(9) Az illetékes egészségügyi szakmai kamaraа (4) bekezdés i) és j) pontja szerint i
adatokról — annak kеlеtkеzésétől vagy változásától számíto tt i5 naponЪelül—
e1еktronikus úton tájékoztatjaа működési nyilvántartást vezető szervet.”"

INDOKOLÁS

Az egészségügyi dolgozók m űködési nyilvántartása tartalmazza többek 1c6zött a z
egészségügyi dolgozó kamarai tagságának tényére, а tagság kezdetére és mеgszífnésére,
valamint az egészségügyi dolgozóval szemben törvény alapján etikai eljárás keretébe n
kiszabott jogerős büntetés tényére (a büntetést kiszabó határozat joger őre emelkedése
napjának és elévülése időpontjának megjelölésével együtt) vonatkozó adatokat. Arra
vonatkozóan azonban sem az egészségügyr ő l szóló 1997. évi CLIV. törvény, sem pedig
az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII . törvény nem
tartalmaz rendelkezéseket, hogy az illetékes szakmai kamara ezen adatokat milye n
módon köteles közölni а működési nyilvántartást vezető szerwеl . Ezen rendelkezést
pótolja а módosítö javaslat.

Budapest, 2013 . december 4 .
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