2006. évi CXVI. törvény az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről

A törvény hatálya
1. § (1) Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletének célja az egészségbiztosítás törvényes,
zavartalan és magas színvonalú működésének biztosítása, a biztosítottak érdekeinek védelme,
az egészségbiztosítási befizetések jogszerű, gondos és hatékony felhasználásának
előmozdítása.
(2) Az egészségbiztosítás hatósági felügyelete - figyelemmel a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: PSZÁF tv.) rendelkezéseire is kiterjed:
a) egészségbiztosítási szolgáltatásaik tekintetében
aa) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:
Ebtv.) hatálya alá tartozó egészségbiztosítási szervekre,
ab) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a
továbbiakban: Öpt.) szerinti önkéntes kölcsönös egészségpénztárra,
ac) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény hatálya alá tartozó
biztosítókra [az aa)-ac) pont szerinti szervezetek a továbbiakban együtt: egészségbiztosítók],
valamint
b) az egészségügyi szolgáltatókra.
(3) E törvény alkalmazásában egészségbiztosítási szolgáltatás a (2) bekezdés a) pontja szerinti
egészségbiztosító és a (2) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató között kötött
szerződés alapján nyújtott ellátás, szolgáltatás.

Az Egészségbiztosítási Felügyelet jogállása
2. § (1) Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletét a kormányhivatalként működő
Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) látja el.
(2) A Felügyelet székhelye: Budapest.
(3) A Felügyelet élén - egyszemélyi vezetőként - elnök áll, akit az egészségbiztosításért felelős
miniszter javaslatára a miniszterelnök hatéves időtartamra nevez ki és ment fel.
3. § (1) A Felügyelet elnökét munkájában - a Felügyelet tevékenységének társadalmi és
szakmai ellenőrzése céljából - hét tagból álló Felügyeleti Tanács segíti, akiket a miniszterelnök
hatéves időtartamra nevez ki és ment fel. A Felügyeleti Tanács elnökét a tagok egyszerű
szótöbbséggel maguk közül választják meg.
(2) A Felügyeleti Tanács két tagjára az egészségbiztosításért felelős miniszter, két tagjára az
egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős miniszter, egy-egy tagjára az
Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói és munkáltatói oldala, valamint egy tagjára a
Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány kuratóriuma tesz javaslatot.
(3) A Felügyeleti Tanács tagja pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében
nyilvános közszerepléssel járó tevékenységet nem folytathat, nem lehet országgyűlési vagy
helyi önkormányzati képviselő, polgármester, főpolgármester, állami vezető, szakszervezet

vezető tisztségviselője.
(4) A Felügyeleti Tanács tagjai függetlenek, feladatkörükben nem utasíthatóak.
(5) A Felügyeleti Tanács szükség szerint, de legalább havonta tart ülést. Az ülést a Felügyeleti
Tanács elnöke hívja össze. A Felügyeleti Tanács döntéseit összes tagja többségének
szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(6) A Felügyeleti Tanács tagjai számára - a feladatuk ellátásához szükséges mértékben - a
Felügyelet elnöke a Felügyelet kezelésében levő iratokba betekintést enged.
(7) A Felügyeleti Tanács hozzájárulása szükséges a 4. § (1) bekezdés e) pontja, a 4. § (2)
bekezdése, a 7. § első fordulata, a 6. § (3) bekezdése, a 12. §, a 15. § és a 16. § szerinti
hatásköröknek a gyakorlásához, valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 71. § (5)
bekezdésében meghatározott beszámoló és tájékoztatás elfogadásához.
(8) A Felügyeleti Tanács tagjának megbízatása megszűnik, ha
a) a tisztségéről lemond,
b) a megbízatási időtartam letelik,
c) a tisztségének ellátása alól felmentik, vagy
d) meghal.
(9) A miniszterelnök felmenti a Felügyeleti Tanács azon tagját,
a) aki neki fel nem róható okból száznyolcvan napnál hosszabb ideig nem képes eleget tenni a
testületi tagságból eredő feladatainak,
b) aki neki felróható okból kilencven napnál hosszabb ideig nem tesz eleget a testületi tagságból
eredő feladatainak,
c) akinek bűnösségét
megállapította,
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d) aki nem felel meg a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(10) A (8) bekezdés a)-b) és d) pontjában meghatározott feltétel bekövetkeztét a miniszterelnök
állapítja meg.
(11) A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.
(12) A Felügyeleti Tanács tagja megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül, a
(8) bekezdés b) pontjában meghatározott megszűnési ok esetében a megbízatás megszűnését
megelőző harmincadik napig kell az új tagot kinevezni.
(13) A Felügyeleti Tanács elnöke havonta a mindenkori köztisztviselői illetményalap
tizenötszörösével megegyező, a Felügyeleti Tanács további tagja pedig havonta a mindenkori
köztisztviselői illetményalap nyolcszorosával megegyező tiszteletdíjra jogosult.
4. § (1) A Felügyelet elnökének feladatai különösen:

a) képviseli a Felügyeletet,
b) vezeti a Felügyelet hivatali szervezetét,
c) a Felügyelet költségvetése tekintetében ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a
költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utal,
d) meghatározza a Felügyelet szakmai munkájának irányát,
e) jóváhagyja a Felügyelet felügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos stratégiáját, valamint az
ellenőrzési tervét, elfogadja az ellenőrzési módszertant.
(2) A Felügyelet elnöke félévente, a félévet követő hónap 15. napjáig írásban tájékoztatja a
Felügyelet felett felügyeletet gyakorló minisztert a Felügyelet tevékenységéről és az
általánosítható felügyeleti tapasztalatairól. A miniszter szükség esetén kiegészítő tájékoztatást
kérhet.
5. § (1) A Felügyelet keretében nem létesíthető közszolgálati jogviszony, ha a köztisztviselő
ezáltal a Felügyelettel közszolgálati jogviszonyban álló hozzátartozójával irányítási (felügyeleti),
ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.
(2) A Felügyelet köztisztviselője az öröklés kivételével nem szerezhet tulajdont az 1. § (2)
bekezdése szerinti szervezetben.
(3) A Felügyelet köztisztviselője az 1. § (2) bekezdése szerinti szervezetben tulajdonosi
részesedéssel nem rendelkezhet, kinevezésekor nyilatkozik a munkáltatói jogkör gyakorlójának
az 1. § (2) bekezdése szerinti szervezetben fennálló tulajdoni részesedéséről, továbbá a
tulajdonában lévő minden olyan befektetési eszközről, amelyet kinevezése után nem szerezhet.
(4) A Felügyelet köztisztviselője a kinevezése előtt, illetőleg öröklés útján szerzett, a (3)
bekezdésben meghatározott tulajdoni hányadát a kinevezéstől, illetve a szerzéstől számított hat
hónapon belül köteles elidegeníteni.
(5) A Felügyelet köztisztviselője a munkáltatói jogkör gyakorlójának haladéktalanul bejelenti, ha
a kinevezését követően a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója a (3) bekezdésben
meghatározott tulajdoni hányadot szerzett.
(6) A (4) bekezdésben foglalt kötelezettsége teljesítéséig, illetve az (5) bekezdésben
meghatározott esetben a Felügyelet köztisztviselője nem vehet részt olyan döntés
előkészítésében és meghozatalában, amely az érintett szervezetre vonatkozik.
(7) A Felügyelet köztisztviselője kinevezésekor írásban köteles nyilatkozni biztosító
egyesületben fennálló tagsági viszonyáról. A Felügyelet köztisztviselője nem vehet részt olyan
döntés előkészítésében és meghozatalában, amely arra az e törvény hatálya alá tartozó
szervezetre vonatkozik, amelyben tagsági viszonya van.
(8) A Felügyelet köztisztviselője kinevezésekor írásban köteles nyilatkozni arról, hogy a vele
közös háztartásban élő közeli hozzátartozója az 1. § (2) bekezdése szerinti szervezetben vezető
tisztségviselői jogviszonyban, munkaviszonyban, köztisztviselői jogviszonyban, illetve
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; a kinevezést követően keletkezett ilyen
jogviszonyt köteles haladéktalanul bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. A Felügyelet
köztisztviselője nem vehet részt olyan döntés előkészítésében vagy meghozatalában, amely
arra az 1. § (2) bekezdése szerinti szervezetre vonatkozik, amelynél a vele közös háztartásban
élő közeli hozzátartozója a felsoroltak szerinti jogviszonnyal rendelkezik.
(9) E § alkalmazásában közeli hozzátartozón a Ptk. 685. §-ának b) pontjában ilyenként

meghatározott személyt és az élettársat kell érteni.
(10) A Felügyelet elnöke pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében
nyilvános közszerepléssel járó tevékenységet nem folytathat, nem lehet országgyűlési vagy
helyi önkormányzati képviselő, polgármester, főpolgármester, állami vezető.
(11) A (10) bekezdésben említett személy nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője,
felügyelő bizottságának tagja.

A Felügyelet feladat- és hatásköre
6. § (1) A Felügyelet ellátja
a) az egészségbiztosítási szolgáltatást igénybe vevők jogainak védelmével,
b) az egészségbiztosítók, továbbá az egészségbiztosítási szolgáltatást nyújtók szakmailag,
minőségileg, a törvényeknek és a szolgáltatást igénybe vevők érdekeinek megfelelő működése
ellenőrzésével,
c) az egészségbiztosítási szolgáltatások - beleértve a gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátást is - teljesítésének ellenőrzésével
kapcsolatos, e törvényben, illetve más jogszabályban meghatározott feladatokat.
(2) A Felügyelet az 1. § (2) bekezdésének ab) és ac) alpontja szerinti egészségbiztosítók
tekintetében az egészségbiztosító és az egészségügyi szolgáltató közötti szerződések
szabályszerűségét, az egészségszakmai szabályok teljesülését, a nyújtott szolgáltatások
minőségét vizsgálja. Ez a jogkör nem érinti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a
továbbiakban: PSZÁF) PSZÁF tv.-ben meghatározott hatáskörét.
(3) A Felügyelet kezdeményezheti az adott tárgykörben a feladatkörrel rendelkező miniszternél
az egészségbiztosítókat, az egészségbiztosítási szolgáltatásokat és az egészségügyi
szolgáltatókat érintő jogszabály megalkotását.
(4) A Felügyelet hatósági eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell alkalmazni azzal, hogy a Felügyelet döntése ellen
közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye, azt felügyeleti jogkörben
megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet. A Felügyelet döntéseinek bírósági
felülvizsgálata kérhető. A bíróság a Felügyelet határozatát megváltoztathatja.

Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők védelmével és az
egészségügyi szolgáltatók működésével kapcsolatos feladatok
7. § A Felügyelet jóváhagyja az egészségbiztosítási szolgáltatásokra irányuló finanszírozási
szerződések, valamint az egészségbiztosítás körében kötött egyéb szerződések (a
továbbiakban együtt: biztosítási szerződés) általános szerződési feltételeit, valamint
kezdeményezheti e szerződési feltételek módosítását.
8. § A Felügyelet nyilvános minőségértékelési rendszert működtet, amelynek keretében:
a) az egészségbiztosítókkal szerződéses jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltatók
minőségének mérésére és értékelésére alkalmas indikátorrendszert alakít ki, működtet;
b) ellenőrzi és értékeli az egészségügyi szolgáltatóknak az egészségbiztosítási szolgáltatásaira
vonatkozó minőségbiztosítási rendszereit;

c) kidolgozza az egészségügyi szolgáltatók egészségbiztosítási szolgáltatásaira vonatkozó
minőségi mutatók nyilvános közzétételének rendjét;
d) ellenőrzi, hogy a biztosítási szerződések megfelelnek-e a 7. § szerinti általános szerződési
feltételeknek;
e) az a) pontban meghatározott mutatók alapján évente minősíti az egészségügyi szolgáltatókat,
és ennek, valamint a b) pont szerinti ellenőrzésnek az eredményét a honlapján közzéteszi.
9. § A Felügyelet ellenőrzi az egészségbiztosítási szolgáltatások hozzáférhetőségét és
minőségét. Amennyiben azt állapítja meg, hogy ezek nem felelnek meg az egészségügyi,
illetőleg az egészségbiztosítási szolgáltatásra vonatkozó jogszabályoknak, hatósági
döntéseknek vagy az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők jogos érdekeinek, az
egészségügyi államigazgatási szervnél kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.
10. § A Felügyelet honlapjáról elérhetővé teszi
a) a várólista alapján nyújtható egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban a várólistát vezető
egészségügyi szolgáltatók és az állami vérellátó szolgálat honlapjait;
b) a kötelező egészségbiztosítás körében a térítési díj ellenében igénybe vehető
egészségbiztosítási szolgáltatásoknak, valamint az egészségügyi szolgáltatók térítés ellenében
nyújtott egyéb szolgáltatásainak listáját és a térítési díjakat.
11. § (1) A Felügyelet kivizsgálja a biztosítottak biztosítási jogviszony során igénybe vett
egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszait, bejelentéseit (a továbbiakban együtt:
kérelem).
(2) Ha a Felügyelet - a biztosított kérelmére, illetve hivatalból lefolytatott ellenőrzése alapján azt állapítja meg, hogy a kötelező egészségbiztosítás körében a területi ellátási kötelezettséggel
rendelkező, finanszírozott egészségügyi szolgáltató nem vagy nem megfelelően teljesíti a
finanszírozási szerződéséből folyó kötelezettségét, szükség szerint, sorrendben az alábbi
intézkedéseket teszi:
a) felszólítja az egészségügyi szolgáltatót a kötelezettsége teljesítésére,
b) a biztosított kérelmére a területi ellátási kötelezettség alapján ellátásra köteles szolgáltató
helyett más, a progresszivitás azonos szintjén lévő, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező
egészségügyi szolgáltatót jelölhet ki a biztosított ellátására abban az esetben, ha a biztosított az
ellátást a szolgáltató hibájából nem vagy nem az arra irányadó szabályok szerint kapta meg,
c) pénzbírságot szab ki,
d) felszólítja az egészségbiztosítót a finanszírozási szerződés felfüggesztésére, súlyos
jogszabálysértés esetén felmondására.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szolgáltatás fejében járó finanszírozási díjat az
egészségbiztosító a kijelölt szolgáltatónak téríti meg, amelyet a mulasztó szolgáltató tárgyhavi
finanszírozásából von le.
(4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti pénzbírság mértéke legfeljebb 10 millió Ft lehet. A
pénzbírság kiszabásánál tekintettel kell lenni:
a) a szabály megsértésének, illetőleg a hiányosság súlyosságára,
b) a cselekménynek az egészségbiztosítóra, annak ügyfeleire, tagjaira gyakorolt hatására,

c) a cselekménynek az egészségbiztosítási rendszerre gyakorolt hatására,
d) a felelős személyeknek az eljárás során tanúsított együttműködésére,
e) az intézkedéssel érintett személy jó-, illetve rosszhiszeműségére,
szabályszegéssel vagy a mulasztással elért vagyoni előnyre,
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általa

a

f) az intézkedés alapjául szolgáló adatok, tények, információk eltitkolására, illetve annak
szándékára,
g) a szabályok megsértésének ismétlődésére, illetőleg gyakoriságára.
(5) A Felügyelet - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával - a
honlapján közzéteszi az egészségügyi szolgáltatók működésével kapcsolatban az (1)-(4)
bekezdés szerint lefolytatott vizsgálati eredményét és intézkedéseit.
12. § A Felügyelet közzéteszi az egészségügyi tevékenységek, a kórképek és az elszámolási
tételek magyar nyelvű leírásához használható kifejezések jegyzékét.

Az egészségbiztosítók ellenőrzése
13. § (1) A Felügyelet ellenőrzi az e törvényben, valamint - az egészségbiztosítással összefüggő
tevékenységük tekintetében - az 1. § (2) bekezdése szerinti jogszabályokban foglalt
rendelkezések betartását. Amennyiben a Felügyelet ellenőrzése során olyan jogsértést
tapasztal, amely a PSZÁF hatáskörébe tartozik, a szükséges intézkedések megtétele érdekében
tájékoztatja a PSZÁF-ot.
(2) A Felügyelet az 1. § (2) bekezdésének ab)-ac) pontjaiban meghatározott
egészségbiztosítóknál vizsgálja az egészségbiztosítás általános szerződési feltételeit, valamint
a biztosító biztosítottakkal kapcsolatos magatartását, így különösen az egyenlő bánásmód
követelményének érvényesülését a biztosítás kötése során, valamint a biztosító
szerződéskötéstől való elzárkózását.

Az egészségbiztosítási szolgáltatások kapacitásának
biztosításával kapcsolatos feladatok
14. § A Felügyelet ellenőrzi, hogy a biztosítási szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséhez
szükséges, a külön törvény szerinti kapacitás megfelelő minőségben és mennyiségben
rendelkezésre áll-e.

Az Egészségbiztosítási Alappal és a központi költségvetéssel
kapcsolatos feladatok
15. § (1) A Felügyelet véleményezi az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésének és
zárszámadásának tervezetét.
(2) A Felügyelet - a 3. § (7) bekezdésében meghatározott beszámoló és tájékoztatás részeként évente értékeli az egészségbiztosítás helyzetét, működési feltételeinek alakulását, az
értékelésről az egészségbiztosítási felügyeletét ellátó miniszter útján tájékoztatja a Kormányt.
(3) A Felügyelet vizsgálatot, illetve ellenőrzést kezdeményezhet az Egészségbiztosítási Alap
kezelésével és felhasználásával összefüggő kérdésekben.
16. § A Felügyelet javaslatot tesz azokra az egészségügyi szolgáltatásokra, amelyeket a külön
jogszabályok alapján a központi költségvetésből kell finanszírozni, és véleményezi az

ellátásokat meghatározó jogszabályok tervezeteit.

A gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátással
kapcsolatos feladatok
17. § A Felügyelet a kötelező egészségbiztosítás körében:
a) minősíti az egészségügyi szolgáltató gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz-, valamint
gyógyászati ellátás árhoz nyújtott támogatással történő rendelését szolgáló számítógépes
rendszert,
b) külön törvény szerint ellenőrzi, hogy
ba) érvényesül-e a gyógyszertárban szakmai feladatot ellátó személyek szakmai függetlensége,
bb) nincs-e jogellenes kapcsolat vagy összefonódás a közfinanszírozásban részesülő gyógyszer
támogatással történő forgalmazására szerződött gyógyszertár, valamint a gyógyszergyártó és forgalmazó, illetve támogatással történő gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati
ellátás rendelésére jogosult orvos között.

Egyéb hatósági feladatok
18. § A Felügyelet elbírálja
a) a vizitdíjjal és a kórházi napidíjjal kapcsolatos, hozzá benyújtott panaszokat,
b) az 1. § (2) bekezdés aa) pontja szerinti egészségbiztosítónak a külön törvény szerinti,
várólistával kapcsolatos döntései ellen hozzá benyújtott panaszokat.
19. § A Felügyelet ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.

A Felügyelet gazdálkodása
20. § (1) A Felügyelet bevételeit
a) felügyeleti díj,
b) igazgatási-szolgáltatási díj,
c) felügyeleti bírság,
d) egyéb bevételek
képezik.
(2) A felügyeleti díj
a) az 1. § (2) bekezdése a) pontjának aa) alpontjában meghatározott szervek tárgyévet
megelőző évi bevételeinek 0,02%-a,
b) az 1. § (2) bekezdése a) pontjának ab) alpontjában meghatározott szervezetek esetében az
egészségpénztárba a tagok által fizetett tagdíjak, a munkáltatói tag által fizetett munkáltatói
hozzájárulások és a támogatótól befolyt összegek együttes összegének 0,05%-a.

(3) Az egészségbiztosító a felügyeleti díjat a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tárgyév
május 30-áig, a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben negyedéves részletekben, a
tárgynegyedévet követő negyvenötödik napig köteles megfizetni a Felügyelet részére.
(4) Az 1. § (2) bekezdése a) pontjának ac) alpontjában meghatározott szervezetek nem
életbiztosítási ág betegség ágazatból származó díjbevételei után fizetett felügyeleti díj 20%-át a
PSZÁF utalja át a Felügyelet részére a biztosítói befizetést követő hónap 20. napjáig.
(5) A Felügyelet díjbevételeivel önállóan gazdálkodik, bevételeit - a bírságból származó bevétel
kivételével - működésének fedezetére használja fel és azok más célra nem vonhatók el. A
bírság felhasználására a külön jogszabályok rendelkezései irányadók.

Záró rendelkezések
21. § (1) Ez a törvény 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) A Felügyeleti Tanács tagjaira javaslatot tevő személyek, illetve szervezetek e törvény
hatálybalépését követő 60 napon belül tesznek javaslatot a tagok személyére. Az utolsó javaslat
beérkezését követő 30 napon belül nevezi ki a miniszterelnök a tagokat. A Felügyeleti Tanács
akkor is megkezdi működését, ha a javaslatot tevők bármelyike a megjelölt határidőre nem jelöl
tagot, feltéve, hogy a tagok többségét a miniszterelnök kinevezte.
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a
társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény
a) 9/A. §-ának (1) bekezdésében az "az egészségbiztosítási ágazat tekintetében az
Egészségbiztosítási Ellenőrző Testület," és az "együtt" szövegrész,
b) 9/B. §-ának (1) bekezdésében az "Az Egészségbiztosítási Ellenőrző Testületnek 9,"
szövegrész,
c) 9/B. §-ának (2) bekezdése,
d) 9/B. §-a (6) bekezdésének e) pontja,
e) 9/C. §-ának (5) bekezdésében az "Az
határozatképességéhez legalább 6," szövegrész,

Egészségbiztosítási

Ellenőrző

Testület

f) 9/C. §-a (6) bekezdésének a) pontjában az "az Egészségbiztosítási Ellenőrző Testület esetén
legalább 4," szövegrész
a hatályát veszti.
22. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 31. §-a az alábbi (3) bekezdéssel
egészül ki:
"(3) Amennyiben a beteget a biztosítási jogviszonyával összefüggésben éri joghátrány, a
betegjogi képviselő az eset kivizsgálása érdekében az Egészségbiztosítási Felügyelethez
fordulhat."
(2) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 3. §-ának i) pontjában az "az adatvédelmi
felelős," szövegrész helyébe az "az adatvédelmi felelős, az Egészségbiztosítási Felügyelet,"
szöveg lép.

(3) Az Eüak. 4. §-ának (1) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:
[Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja:]
"e) a betegjogok érvényesítése."
(4) Az Eüak. 4. §-ának (2) bekezdése a következő új g) ponttal egészül ki, egyidejűleg a
jelenlegi g)-q) pontok jelölése h)-r) pontokra változik:
[Egészségügyi és személyazonosító adatot az (1) bekezdésben meghatározottakon túl törvényben meghatározott esetekben - az alábbi célból lehet kezelni:]
"g) az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére
igénybe vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos gyógyszer, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a
vizsgálata, továbbá a külön jogszabály szerinti szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott
ellátások finanszírozása, illetve az ártámogatás elszámolása."
(5) Az Eüak. 22. §-ának (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A társadalombiztosítási igazgatási szervek részére
egészségügyi és személyazonosító adat, amennyiben:]

abban

az

esetben

továbbítható

"c) az a 4. § (2) bekezdésének g) pontjában foglalt célok teljesítéséhez szükséges."
(6) Az Eüak. 22. §-a (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(2) Az egészségügyi és személyazonosító adatokat a társadalombiztosítási igazgatási szervek
kizárólag az ellátás megállapításával, folyósításával, az ellenőrzés lefolytatásával,
egészségbiztosítási orvosszakértői, illetve jogorvoslati tevékenységgel megbízott dolgozója,
továbbá a 4. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti feladat teljesítésével megbízott munkatársa
kezelheti."
(7) Az Eüak. 22. §-a a következő új (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
"(5) A társadalombiztosítási igazgatási szerv - a 4. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott
célból - kezelheti:
a) az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, a beutaló (a
szolgáltatást rendelő) orvos azonosítását szolgáló - külön jogszabály szerinti - adatokat,
b) az a) pontban foglaltakon túl az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő TAJ számát,
közgyógyellátásra való jogosultság esetén a közgyógyellátási igazolvány számát,
c) az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő diagnózisának, a részére nyújtott egészségügyi
szolgáltatásnak (ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket) a
megnevezését, kódját.
(6) Az (5) bekezdés szerinti adatokat azok felvételétől számított öt évig, amennyiben az
adatkezeléssel érintett ügyben bírósági eljárás indult, akkor az ügy lezárásának időpontjáig lehet
kezelni. Ezt követően az adatokat meg kell semmisíteni."
(8) Az Eüak. 22/B. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6) Az ellátásszervezőnek az érintetteket külön jogszabályban foglaltak szerint tájékoztatni kell
az ellátásszervező adatkezeléséről, az adatkezelésre vonatkozó lényeges szabályokról, és

formanyomtatványon lehetőséget kell biztosítani, hogy nyilatkozhasson, amennyiben nem járul
hozzá az adatai kezeléséhez."
(9) Az Öpt. 1. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) E törvény hatálya és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban:
Felügyelet) intézkedési jogköre, valamint az Egészségbiztosítási Felügyelet külön jogszabály
szerinti jogköre az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervezetekre az alakuló
közgyűlésük időpontjával kezdődően terjed ki."
(10) Az Öpt. 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
"8. § A pénztárak törvényességi felügyeletét az ügyészség a rá irányadó jogszabályok szerint,
állami felügyeletét e törvény VI. Fejezete alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
látja el. Az egészségpénztárak egészségbiztosítási szolgáltatásaikkal összefüggő, külön törvény
szerinti felügyeletét az Egészségbiztosítási Felügyelet látja el."
(11) Az Öpt. 9/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A pénztár által fizetett felügyeleti díj mértéke a pénztárba a tagok által fizetett tagdíjak, a
munkáltatói tag által fizetett munkáltatói hozzájárulások és a támogatótól befolyt összegek
együttes összegének (a továbbiakban: pénztári befizetés)
a) nyugdíjpénztár és önsegélyező pénztár esetében kettő és fél
b) egészségpénztár esetében kettő
ezreléke."
(12) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 1. §-ának (4) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:
[Kormányhivatalnak minősül:]
"f) az Egészségbiztosítási Felügyelet."

