20/2006. (V. 9.) EüM rendelet
az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének
meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004.
(VIII. 19.) ESzCsM rendelet módosításáról
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény 38. §-ának (2) bekezdése f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján
a következőket rendelem el:
1. § Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati, (egészségügyi, szakmai) adatok
körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló
76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
Dr. Rácz Jenő s. k.,
egészségügyi miniszter
Melléklet a 20/2006. (V. 9.) EüM rendelethez
[1. számú melléklet a 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelethez]

A. rész - Ágazati Adatgyűjtési Rendszer a 2006. évre

Az adatgyűjtés

Az adatszolgáltatás

nyilvántartási
címe
száma
1213/06

jellege gyakorisága

Kábítószer- Ú
fogyasztók
kezelési
igényének
indikátora
(TDI)

adatszolgáltatóinak
címzettje
meghatározása

negyedévenkénti, drogambulanciák és Országos
évenkénti
drogközpontok,
Addiktológiai
háziorvosok,
Intézet
pszichiátriai és
addiktológiai
gondozók, gyermekés ifjúsági
pszichiátriai
gondozók,
pszichiátriai és
addiktológiai
osztályok és
szakambulanciák,
krízisintervenciós
osztályok, illetve
szakambulanciák,
drogterápiás
intézetek,
alacsonyküszöbű
szolgáltatók,

beérkezési
határideje
a tárgynegyedévet
követő
hónap 15.

büntetésvégrehajtási
intézetek, elterelést
végző szervezetek
(megelőzőfelvilágosító
szolgáltatók,
egészségügyi
szolgáltatók)
igazságügyi
Országos
orvostani intézetek, Addiktológiai
orvosszakértői
Intézet
intézetek,
Rendőrség
Egészségügyi
Szolgálata (az
utóbbiak kizárólag a
mortalitásról)

a
tárgynegyedévet
követő
hónap 15.

Országos
Addiktológiai
Intézet

EüM
a tárgyévet
Egészségpolitikai követő
Főosztály,
március 31.
Országos
Szakfelügyeleti
Módszertani
Központ

Országos
Igazságügyi
Orvostani Intézet

EüM
a tárgyévet
Egészségpolitikai követő
Főosztály
március 31.

EüM
Egészségpolitikai
Főosztály

Kábítószerügyi a tárgyévet
Koordinációs
követő
Bizottság,
május 1.
Országos
Tisztifőorvosi
Hivatal,
Nemzeti
Kábítószer
Adatgyűjtő és
Kapcsolattartó
Központ,
KSH
Egészségügyi
Statisztikai
Osztály
Nemzeti
Drogmegelőzési
Intézet

Az adatgyűjtés

Az adatszolgáltatás

nyilvántartási
címe
száma
1214/06

jellege gyakorisága

Jelentés az
Ú
elterelésben
résztvevőkről

Negyedévenkénti,
évenkénti

adatszolgáltatóinak
címzettje
meghatározása

beérkezési
határideje

a büntetőeljárás
alternatívájaként
egészségügyi vagy
megelőző
felvilágosító
szolgáltatás
végzésére jogosult
egészségügyi
intézmények és
megelőzőfelvilágosító
szolgáltatók

Országos
Addiktológiai
Intézet

a tárgynegyedévet
követő
hónap 15.

Országos
Addiktológiai
Intézet

EüM
a tárgyévet
Egészségpolitikai követő
Főosztály
március
31.

EüM
Egészségpolitikai
Főosztály

Kábítószerügyi
Koordinációs
Bizottság,
Országos
Tisztifőorvosi
Hivatal,
Nemzeti
Kábítószer
Adatgyűjtő és
Kapcsolattartó
Központ,
KSH
Egészségügyi
Statisztikai
Osztály,
Nemzeti
Drogmegelőzési
Intézet

a tárgyévet
követő
május 1.

