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Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012.
évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes
minisztérium vezetőjéhez

„Várhatóan megfelel-e majd a frissen kialakított Elektronikus Egészségügy i
Szolgáltatási Tér és annak adatvédelmi funkciója az új Európai Uniós adatvédelm i
irányelvnek?

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Vitán felül áll, hogy hazánk eddig nem igazán tudta kellőképpen kihasználni az információ s
technológia el őnyeit a gyógyításban. Ezt némileg orvosolandó és a kor szelleméhez val ó
felzárkózás jegyében került megalkotásra, és áll hamarosan üzembe az Elektroniku s
Egészségügyi Szolgáltatási Tér (továbbiakban: EESZT), amely a hazai e-egészségüg y
zászlóshajója lesz . A rendszer része egy olyan adatvédelmi, adatkezelési rész is, amel y
mindvégig kritika tárgya volt a szakért ők körében. Az EESZT keretében több helyen, több
magánszemély, illetve szolgáltató fogja megismerni a lakosság egészségügyi állapotára,
korábbi kórelőzményeire vonatkozó igencsak szenzitív adatait . Az EESZT indulása elő tt a
hazai adatkezelési jogszabályi környezet is akként módosult, hogy az megfeleljen a törvényi
előírásoknak .

Azonban a lassú bevezetés miatt elképzelhető, hogy mégis csak módosítani kell majd az
EESZT-t érintő adatkezelési, adatvédelmi és adatmegismerési szabályokon, ugyanis már
kihirdették az Unió új adatvédelmi rendeletét (GDPR), amelyet 2018 . május 25-tő l kell (tehát
alig egy éven belül kell) alkalmazniuk a tagállamoknak, így hazánknak is .



Ez alapjaiban írhatja felül mindazt, amit eddig sok módosítással alakított ki a Kormány az
EESZT adatvédelmi szabályaival kapcsolatban.

Kérdésessé vált tehát, hogy az EESZT-t érintő adatvédelmi szabályok megalkotásakor
figyelemmel voltak-e az előkészítés során a formálódó és közben el is fogadott unió s
szabályozásra és annak hatásaira ?

Az új szabályok természetesen újabb módosításokat és várhatóan fennakadásokat okozhatna k
majd az EESZT vonatkozásában, hiszen lényegesen módosulhat a rendszer részeként meglév ő
Digitális Önrendelkezési alrendszer is .

Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre :

Vizsgálták-e a 7,2 milliárd forintból megépített rendszer megvalósítása é s
kialakítása során az adatvédelmi rendelkezései vonatkozásában, hogy a z
megfelel-e majd az új Európai Uniós rendeletnek (GDPR) ?

Kell-e módosítani az EESZT digitális önrendelkezési alrendszerének jogi
szabályozását az új Uniós rendelet miatt ?

Készült-e bármilyen tanulmány, elemzés — akár az Egészségügyért Felelős
Államtitkárságon, vagy az Állami Egészségügyi Ellátó Központban —, amelyben a
kialakított uniós szabály hatását vizsgálták ?

Mennyibe fog kerülni, hogy a hamarosan éles üzembe állított rendszert akként
módosítsák, hogy az megfeleljen az uniós rendeletnek ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2017 . június 21 .
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