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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2012. március 
19-ei, hétfői, mai ülésén. Köszöntöm a bizottság tagjait, meghívott vendégeinket, előadónkat 
és mindenkit, aki munkánkat figyelemmel kíséri. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Két napirendi pont került kiküldésre. 
Egyebek napirend nem szerepel, de időközben történt olyan változás, melynek keretében 
mégis nyitunk egy ilyen napirendet fontos bejelentés miatt, ami akkor még nem volt tudott, 
amikor a bizottság napirendjét összeállítottuk.  

Két napirendi pont került kiküldésre, a nemdohányzók védelméről és a 
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, mely T/5994. számon, Mengyi Roland (Fidesz) 
és Stágel Bence (KDNP) képviselők önálló indítványaként lett benyújtva. A módosító 
javaslatok megvitatására kerül sor. A második napirend a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, amely T/6163. számon lett benyújtva, 
új/átdolgozott változatban a T/6132. szám helyett. Kósa Lajos és Dancsó József (Fidesz) 
képviselők önálló indítványa. Itt a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatására kerül sor. 

Az ülést megnyitom. Szeretném megkérdezni, hogy napirend előtt van-e valakinek 
kérdése, felvetése, megjegyzése. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor az ismertetett 
napirendet teszem fel szavazásra. Aki a bizottság mai napirendjét elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló 
T/5994. számú törvényjavaslat 

Rátérünk az első napirendi pont tárgyalására. Tisztelettel köszöntöm az előterjesztők 
részéről Stágel Bence KDNP-s képviselő urat, a NEFMI képviseletében Bicsák Krisztina 
főosztályvezető asszonyt és a jelen lévő kedves munkatársait. Az előterjesztők képviseletében 
átadnám a szót először Stágel Bence képviselő úrnak. Kíván-e szólni, vagy a módosító 
indítványokról kezdhetjük a tárgyalást? 

 
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Köszönöm szépen. Kezdhetjük a tárgyalást. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A NEFMI részéről sincs előzetesen 

hozzátennivaló? (Dr. Bicsák Krisztina: Nincs, köszönöm szépen.) 
Tisztelettel köszöntöm Dzubay László urat, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos 

Szövetségének képviseletében, aki környezetvédelmi szakértő. Felszólalási lehetőséget kért a 
napirendhez egy fontos témában. Szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy egy mintegy 
háromperces időkeretben hozzájárul-e a szakértő úr kiegészítéséhez, illetve egy fontos 
közléséhez. Amennyiben a bizottság ezzel egyetért, akkor kérem, hogy ezt kézfelemeléssel 
erősítsük meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. 

Dzubay úr, önt illeti a szó! Tessék helyet foglalni egy képviselői mikrofonnál! 
 
DZUBAY LÁSZLÓ: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Először is 

köszönöm szépen a lehetőséget, hogy hozzászólhatok a témához. Először is az előterjesztést, a 
módosító indítványokat, tekintettel arra, hogy az érintett szakmai ágazatok jogos működési 
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problémáit veti fel, arra megoldásokat javasol, támogatásra javasoljuk, azonban nem is ez a 
célom, hogy ezt elmondjam, hanem egy aktuális problémára szeretném rávilágítani a 
figyelmet. 

A napokban, illetve az elmúlt hónap elejétől kezdve az egyes üzemekben helyszíni 
ellenőrzések zajlottak a cégeknél. Ilyen nagyobb területű cégeknél, amelyek 15-16-17 
hektáron, 7 hektáron működnek, tehát amelyeknek a terjedelme elég komoly, ahogy az üzem 
el van osztva egyes területeken, és ezeknél olyan problémák vetődtek fel, hogy mindenki előtt 
ismert, hogy ilyen nagyobb üzemeknél üzemorvosi rendelők vannak. Az üzemorvosi 
rendelőkben nem egy folyamatos munkarend van, hanem egy-két óra rendelés van, tehát 
megbízásos alapon működik, egy orvossal, egy asszisztenssel. Ennek okán az ÁNTSZ olyan 
határozatokat hozott a cégeknél, hogy többcélú üzemmé minősítette a céget, annak ellenére, 
hogy ilyen nagy területen és több ezer főt foglalkoztat, ezáltal az üzem bejáratától öt méterre 
tette lehetővé a dohányzást. 

Tulajdonképpen ezeknél az üzemeknél, hiszen az üzemeket úgy kell elképzelni, hogy 
több termelőegysége van az üzemeknek, és 15 hektáron működnek jellemzően, tehát egy 
konkrét üzemnél gyakorlatilag megoldhatatlan azon emberek, foglalkoztatottak esetén, ahol a 
dohányzás felmerülhet, nem tudják biztosítani ezt a lehetőséget. A másik probléma, hogy a 
határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Tehát így jött ki a határozat a cégeknél. 

Ezt azért gondoltam elmondani, hogy lássák, hogy a törvény értelmezésében az ország 
különböző pontján milyen problémák lehetnek. Kérnénk a gazdasági szervezetek részéről, 
amellett, hogy egyetértünk a törvény céljával, tehát hogy a dohányzás ártalmait csökkentsük, 
én nemdohányzó vagyok például, de úgy érezzük, hogy szükséges ezen kérdés megoldása, 
hogy az országban egységesen értelmezzék a jogszabályt, és ne legyenek félreértésen alapuló 
intézkedések, határozatok. Köszönöm szépen még egyszer elnök úr a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kíván-

e valaki reflektálni. (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen. 
Jegyeztük a szó szerinti jegyzőkönyvbe, köszönjük szépen az észrevételt. 

A módosító javaslatok megvitatása 

A módosító indítványok tárgyalására térünk át. Két ajánlási pontot tárgyalunk, mind a 
kettő Pál Béla és társai által benyújtott javaslat, illetve egy bizottsági módosító javaslat 
érkezett ehhez a napirendhez. Az 1. ajánlási pontban Pál Béla és társai a T/5994/2/1. számú 
módosító javaslatban a szálláshely és vendéglátó-ipari létesítmény vonatkozásában tették meg 
javaslatukat. Az előterjesztők képviseletében kérdezném Stágel képviselő urat a módosításról. 

 
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Képviselőtársammal nem támogatjuk ezt a 

módosítást. 
 
ELNÖK: A kormány, illetve a tárca képviseletében? 
 
DR. BICSÁK KRISZTINA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

tárca képviseletében nem támogatjuk ezt a módosító indítványt. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki szólni a módosító javaslat mellett? Baracskai képviselő úr! 
 
BARACSKAI JÓZSEF (független): Köszönöm szépen. Engem Hévíz város 

polgármestere is megkeresett, és tudhatjuk Hévízről, hogy a vendégéjszakák száma több mint 
egymillió volt a tavalyi évben, és nagyon jelentős összeg érkezett a városba, így a magyar 
költségvetésbe is a különböző adók miatt. Ők is javasolták, a hévízi szállásadók javasolták, 
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hogy akár ezzel a módosítóval is próbáljunk lehetőséget biztosítani, hiszen itt nemcsak a Zala 
megyei fürdővárosról van szó, hanem a szállodákról, és nagyon sok vendég olyan helyről 
érkezik, ahol sokkal liberálisabbak a dohányzásról szóló rendeletek, mint Magyarországon, és 
félő az, ezt kimutatták, hogy akár 25-30 százalékos forgalom-visszaesés is prognosztizálható 
ezen törvény hatálybalépésétől. Tehát kérik, hogy annak figyelembevételével, hogy 
természetesen maximálisan tiszteletben tartva a nemdohányzók érdekeit, de biztosítsanak 
lehetőséget a szállodáknak, hogy azokban a szállodákban is, ahol eddig nem volt szivarszoba, 
természetesen a megfelelő ÁNTSZ-engedélyek birtokában ki lehessen alakítani ilyen 
szobákat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jelezték, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 

Török Zoltán úr jelen van. Legyen kedves, foglaljon helyet a főosztályvezető asszony mellett, 
ha kérdésekre kellene reflektálni. Köszöntöm Török urat és köszönöm a részvételét a 
napirendnél. 

Szeretném megkérdezni, hogy kíván-e reflektálni az elmondottakra? 
 
TÖRÖK ZOLTÁN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, köszönöm szépen 

a megkeresést. A NEFMI-vel még nem tudtunk tárgyalni ebben a kérdésben, de szerintem 
rövid idő alatt lefolytatunk megfelelő szintű egyeztetést, és úgy kívánunk nyilatkozni erről a 
kérdésről. Tehát sajnos, most az idő rövidsége miatt nem volt arra lehetőségünk, hogy 
tárcaálláspontot kialakítsunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb? (Nincs jelzés.) Mindenesetre nekünk a 

módosítókat mindenképpen meg kell tárgyalni, kapcsolódóra van lehetőség természetesen. Az 
álláspontokat hallottuk. A bizottság állásfoglalását kérném erről az 1. sorszámú módosító 
indítványról. Ki az, aki támogatja ezt a módosító indítványt? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs. 
Köszönöm szépen. 

A 2. számú ajánlási pontban szintén Pál Béla és társai által benyújtott, T/5994/2/2. 
számú módosító javaslat, ez egy hatályba léptető rendelkezés. Mielőtt megkérdezném az 
előterjesztő és a tárca álláspontját, kíván-e valaki ehhez a részéhez hozzászólni ennek a 
módosító javaslatnak. (Nincs jelzés.) Nem. Akkor kérdezném Stágel képviselő urat. 

 
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Képviselőtársammal nem támogatjuk ezt a 

módosítást. 
 
ELNÖK: NEFMI? 
 
DR. BICSÁK KRISZTINA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

NEFMI nem támogatja. 
 
ELNÖK: És az NGM részéről? 
 
TÖRÖK ZOLTÁN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az NGM sem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy ki az, aki ezt a módosító indítványt 

támogatja. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. Tartózkodás? 
(Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen. 
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A bizottsági módosító javaslat ismertetésére kerül sor. Remélem, mindenki megkapta 
a bizottsági módosító javaslatot. A módosító javaslat indoklása arra irányul, hogy a 
hőexpozíciónak kitett munkavállalók, valamint azon nemzetgazdasági érdekből jelentős 
vegyipari, olajipari és gyógyszeripari létesítményekben, ahol a nyílt légtérben történő 
dohányzás a munka törvénykönyvében biztosított munkaközi szünet keretében, a tűzvédelmi 
szabályokra és a folytatott tevékenységre tekintettel nem megvalósítható, a munkavállalók 
számára a zárt légterű dohányzóhely ne a munkáltató egyedi mérlegelése alapján, hanem az 
egészségügyi államigazgatási szerv engedélyével legyen kijelölhető. Az igazgatási 
szolgáltatási díjhoz kötött eljárás a jogkövető magatartást biztosítja. 

A javaslat emellett pontosítja a büntetés-végrehajtási intézetek analógiájára tekintettel 
a zárt légterű dohányzóhely kijelölésének lehetőségét a rendőrségi előállító helyiségekkel, 
fogdákkal és az őrzött szálláshelyekkel. 

A javaslat továbbá egy jogtechnikai pontosításra – téves hivatkozás korrekciójára – 
irányul. 

Kérdezném a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek a bizottsági módosító 
indítványhoz észrevétele, véleménye, megjegyzése. Horváth Zsolt képviselő úr! 

 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én a legutóbbi 

alkalommal bíráltam a javaslatot, ezért azt gondolom, úgy tisztességes, hogy ezen módosítás 
kapcsán elmondjam, hogy a kételyeimet megoldja a módosító javaslat. Ténylegesen, 
lényegesen szűkítette a kört azokra a helyekre, amelyek egyébként az eredeti szándékban is 
felmerültek képviselőtársaim részéről. Különösen jónak tartom azt, hogy ezekben a 
kivételekben – és ezt tegyük hozzá, hogy ezek kivételes esetek, amelyekről beszélünk – az 
államigazgatási szerv előzetes engedélyezése belekerült. Ezt is kifejezetten jónak tartom. 

Jónak tartom, hogy bár nem beszéltünk róla, de két másik, több képviselő által nagyon 
sokszor említett probléma, a büntetés-végrehajtási intézetek és a pszichiátriai betegek és 
pszichiátriai osztályok kérdésköre is rendezésre kerül ebben a módosító javaslatban. Igazából 
volna egy kérdésem, az is leginkább csak azért, hogy a jegyzőkönyvben szerepeljen. A 
módosító javaslat rendelkezik az átmeneti időszakról, tehát amíg az engedély benyújtását 
követően a tényleges engedély elbírálásra kerül, megadásra vagy megtagadásra, addig a 
szankciók ne lépjenek életbe vagy ne legyenek érvényesíthetők a kérelmezőkkel szemben, 
ami méltányos, hiszen ismerve a parlament munkarendjét, ez nagy valószínűséggel április 1-je 
után fog elfogadásra kerülni, de maga egyébként a kérelmek benyújtása és elbírálása egészen 
bizonyosan. 

Csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy ebben az esetben a hatóságnak mennyi 
ideje van a kérelmek elbírálására, és mi ennek a normál ügyrendje, menete? Még egyszer: 
inkább csak azért, hogy a jegyzőkönyvben szerepeljen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Iván professzor úr! 
 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): A magam részéről is messzemenőkig örülök és 

támogatom azt a tételt, hogy a pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára 
megjelent, és ez nagyon fontos, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy milyen következményei 
vannak annak, hogy ha megvonás történik akár aktuálisan, akár folyamatosan a pszichiátriai 
betegeknél az egyensúly felborulásában. 

Egyvalamit még mindig, talán szabad ezt mondani, hogy hiányolok, vagy jó lett volna, 
ha bevesszük, az a krónikus betegek részlegei, ahol mozgásukban és lehetőségeikben is 
korlátozott körülmények között, hosszabb időt töltenek. Erre nincs semmiféle úgynevezett 
megoldási lehetőség, mert vagy a kórteremben gyújt rá, ez az egyik lehetőség, vagy 
valamiféle kijelölt helyiséget ott is fenn kellene tartani, ahová vagy kitolják a tolószékkel 
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vagy kikísérik, vagy ő maga valahogy kibiceg, kimegy. De a krónikus betegekkel 
kapcsolatosan nem tudom, a bizottságnak nem lenne-e egy olyan javaslata, hogy ezzel is 
egészítsük ki a pszichiátriai betegek mellett, tehát a krónikus ellátásban részesülő betegek 
vonatkozásában. 

Ezt felvetem, nyilvánvalóan nem egy egyszerű kérdés, mert mindig attól tartunk, hogy 
ha túlságosan nyitunk, akkor annyi mindent bele lehet gyömöszölni, meg lehet magyarázni. 
Tehát pillanatnyilag nem döntöm el ezt, hogy feltétlenül, de felteszem ezt a kérdést. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb bizottsági kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, akkor megkérném a reflexióra az előterjesztőt, illetve a tárca képviselőit. 
 
DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Csak egy egészen rövid reflexió. A 

törvényjavaslatunknak alapvetően ez volt a célja, hogy egy ésszerűsítés történjen ezen a 
területen, és semmiképpen sem szabad azt hagynunk, hogy felpuhítsuk a nemdohányzók 
védelméről szóló jogszabályt. Összességében ezt a bizottsági módosító javaslatot, amely 
benyújtásra kerül, alapvetően elfogadhatónak tartjuk, ezért előterjesztőként ennek elfogadását 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető asszony! 
 
DR. BICSÁK KRISZTINA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Köszönöm a szót. A bizottsági módosító javaslattal a tárca egyetért, azt támogatja. A kérdésre 
reflektálva pedig: véleményünk szerint megoldja a módosító ezt a kérdést, hiszen úgy szól, 
egyébként a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény szerinti határidők kötik az 
egészségügyi államigazgatási szervet. De azáltal, hogy a módosító javaslat a hatálybalépést 
követő 30 napon belül ad arra lehetőséget, hogy ezt a kérelmet benyújtsák, a szankcionálás 
pedig az eljárás jogerős lezárásáig ad mentességet a szankcionálás alól, azt gondolom, hogy 
ez kellően rendezi a kérdést, úgyhogy támogatjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az NGM részéről? 
 
TÖRÖK ZOLTÁN referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki az, aki egyetért a bizottsági 

módosító javaslattal? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) 
Egyhangúlag, 20 igen szavazattal elfogadtuk. Köszönöm szépen. 

Köszönöm szépen az első napirendi pontnál a részvételt. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló T/6163. számú 
törvényjavaslat 

Rátérünk a második napirendi pontunk tárgyalására, a helyi adókról szóló törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalására. Tisztelettel köszöntöm a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről Kanyó Lóránt főosztályvezető urat. Engem ért az a megtiszteltetés, 
hogy a két képviselőtársam, az előterjesztők képviseletében eljárhatok ennél a napirendi 
pontnál. 

Ennek megfelelően ennek a napirendi pontnak a vezetésére az elnöklést átadom 
alelnök asszonynak. 

 
(Az ülés vezetését dr. Bene Ildikó, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A napirendhez érkezett módosító javaslatok előtt 

tisztelettel kérdezem elnök urat, mint az előterjesztők képviselőjét, hogy van-e 
kiegészítendője. (Dr. Kovács József: Nincsen.) És az NGM részéről? 

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Csak annyit 

szeretnék mondani, hogy tárcaálláspontot tudok képviselni, kormányálláspontot még nem, 
ezen a héten készül el az előterjesztés. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Csak egy mondatot szeretnék mondani ezzel 

kapcsolatosan. Véleményem szerint ez olyan mértékben beszűkíti az előző javaslatot, azért is 
adtunk be módosító javaslatot, ugyanis az egészségügyi intézmények körét kizárólagosan az 
orvosi rendelőre szűkíti le. Például a gyógyszertárak vonatkozásában, a kis gyógyszertárak 
vonatkozásában, amelyek hasonlóan veszteségesen, nehéz körülmények között működnek, 
azokat teljes mértékben kihagyja. 

Úgyhogy én a magam részéről ezt nem tudom támogatni. 

A módosító javaslatok megvitatása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még a bizottság részéről előzetesen bárkinek 
véleménye, hozzáfűznivalója? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor négy olyan módosító 
javaslat van, amelyről nekünk döntenünk kell, akkor eszerint haladnánk tovább. 

Az 1. ajánlási pontban Láng Zsolt a T/6163/5/1. számú módosító javaslatát egy 
értelmező rendelkezés pontosítására nyújtotta be. Kérdezem, hogy van-e a bizottságnak 
hozzáfűznivalója ehhez a javaslathoz. Elnök úr! 

 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Az előterjesztők támogatják. 
 
ELNÖK: Az NGM részéről? 
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatja a tárca az indítványt és az azzal összefüggő 6. ajánlási pontot is. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazásra bocsátom a javaslatot. Ki az, aki támogatja? 

Elnézést, Iván professzor úr! 
 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Egy olyan gondolatom támadt közben, hogy nagyon 

korrekt ez a megfogalmazás, hogy kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény 
szerint háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség. Ha ezekben a 
helyiségekben például egy külön összehívott felvilágosító összejövetel vagy egy 
csoportmegbeszélés van, akkor ez elfogadható? Ez az én kérdésem. 

 
ELNÖK: További kérdés van-e? Kiss Sándor képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Meglepődve látom ezt a módosító javaslatot, mert én 

ezt úgy értelmezem, hogy akkor gyakorlatilag kérem, hogy világosítsanak fel, hogy ezek 
szerint, mert az eredetiben benne van még a mentőszolgálat, a diagnosztikai vizsgálat, 
szűrővizsgálat, stb., akkor ezeket kivenné ez a javaslat? Akkor ez így nem jó. Akkor a 
fekvőbeteg-ellátásra? Szóval magyarázzák már ezt meg nekem, csodálkozom azon, hogy ezt 
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támogatja az előterjesztő is, mert aki mentőszolgálatot lát el, az már nem tartozik bele az 
egészségügyi intézmények sorába? Ezt nem értem. 

Tehát eredetileg úgy értelmezem, hogy egészségügyi intézmény, itt leírva hosszan, 
diagnosztikai, mentő, fekvőbeteg-ellátás, szűrővizsgálat, akkor ezek szerint ezek már nem? 
Köszönöm szépen, kérem a magyarázatot. (Dr. Kiss Sándor Kanyó Lóránttal konzultál.) 
Akkor most már értem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek ehhez a napirendhez bármiféle 

kérdése, kiegészítendője? Gyenes alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Kiss Sándor képviselőtársam nem értette a dolgot, de 

most mondtad, hogy most már érted, akkor én is szeretném tudni, hogy most már miért érted, 
mert nekem is vannak aggályaim ezzel. (Dr. Heintz Tamás: Megvilágosodott.) Tényleg 
érdekel, hogy miért, mert az NGM képviselője valamit mondott neked, és azt mondtad, hogy 
most már érted. Ugyanis ha jól megnézzük, gyakorlatilag az önkormányzati tulajdonban lévő 
épületek, hogy ez most háziorvosi rendelő vagy bármi más, azok amúgy is illetékmentesek. 
Viszont úgy gondolom, hogy ha valaki egy magántulajdonú vagy bérelt helyiségben 
egészségügyi közszolgáltatást és ráadásul közfinanszírozott, tehát az OEP által finanszírozott 
közszolgáltatást végez, akkor úgy érzem, hogy itt az adómentességet mindenféleképpen meg 
kellene adni, mert ez a szűkítés, a Láng Zsolt-féle szűkítés kizárólag csak azoknak a 
háziorvosoknak kedvez - szám szerint ez alig haladja meg a 120-130-as létszámot -, akik 
privatizálták, tehát nem önkormányzati tulajdonú rendelőben dolgoznak. Ez az egyik része. 

A másik része: a mi kapcsolódó módosítónk, azt hiszem, a 9. szám alatt, ott pedig 
szeretné a közforgalmú gyógyszertárakat is bevenni ebbe a körbe, és a gyógyászati 
segédeszközöket kiszolgáló intézményeket is, ami természetesen nem önkormányzati 
tulajdonban van, mert akkor ott nem beszélünk semmiféle adóról, ha jól értem. Tehát ezzel a 
kérdéssel szeretném kiegészíteni, hogy akkor most tényleg tisztázzuk, mert az eredeti 
előterjesztést úgy értelmeztük, hogy a közfinanszírozott szolgáltatást végző egészségügyi 
intézmények, amelyek nem önkormányzati tulajdonúak vagy nem állami tulajdonúak, azok 
mentesek ez alól az adó alól. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több hozzáfűznivaló, akkor átadom a szót az 

NGM képviselőjének. 
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm. Az eredetileg benyújtott indítvány, amelyet Kósa Lajos képviselő úr fogalmazott 
meg, az arra vonatkozó értelmező rendelkezés, ahogyan azt a korábbi bizottsági ülésen is 
mondtam, egy túlzottan tág körben tette volna lehetővé a mentességet. Ez az indítvány, 
amelyet Láng Zsolt képviselő úr fogalmazott meg, ennek a lényege az, összeolvasva a 6. 
ajánlási ponttal is, hogy a mentesség kizárólag csak azokat a rendelőket, háziorvosi szolgálat 
ellátására szolgáló helyiségeket illeti meg, amelyek értelemszerűen magántulajdonban 
vannak. Hiszen ahogyan alelnök úr is mondta, azok az ingatlanok, amelyek önkormányzati 
tulajdonban vannak, az egyház tulajdonában vannak, a magyar állam tulajdonában vannak, 
azokra egyébként sem terjed ki a törvény hatálya. 

Tehát ez az indítvány azt eredményezi, hogy az elfogadott törvényjavaslat a háziorvosi 
ellátás céljára szolgáló helyiségeket mentesíti az építményadó alól. 

Bocsánat, volt még egy kérdés, hogy mi történik akkor, ha csoportmegbeszélés 
történik ezekben. Úgy gondolom, hogy ez a mentességet alapvetően nem érinti, hiszen 
valószínűleg ezek a megbeszélések is a háziorvosi feladatellátással összefüggő feladathoz 
kapcsolódó megbeszélések, és ezzel függenek össze, tehát ettől a mentesség fennáll. A 
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„kizárólag” szó arra vonatkozik, hogy ha egy háziorvosi rendelőben mondjuk délelőtt zajlik 
háziorvosi rendelés, délután pedig valamilyen magánpraxis ellátásának a helyszínem ez 
kizárja a mentességet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Zsolt képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Elnézést kérek érte, hogy ez most olyan 

kötekedősnek tűnik, de a praxistörvény talán az egyetlen olyan törvényi hely, amelyik a 
területi ellátási kötelezettséggel OEP-finanszírozásban dolgozó fogorvos kollégákat a 
háziorvosok közé sorolja. Az számomra nem teljesen világos, hogy ez a törvényjavaslat 
ugyanezt a besorolási rendet használja-e a háziorvosi megfogalmazás kapcsán, de ha erre 
kapok egy megerősítést, hogy ez alatt azt kell érteni, hogy a még egyszer mondom: az OEP-
pel szerződött, területi ellátási kötelezettséget ellátó fogorvosok háziorvosként beletartoznak 
ebbe, akkor ilyen értelemben rendben van. Ugyanis az ő esetükben viszont lényegesen 
nagyobb számban fordul elő az, hogy nem önkormányzati tulajdonú rendelőintézetben látják 
el a rendelést, hiszen a fogorvosi privatizációnak ez volt sok helyen az egyik feltétele, a 
viszonylag magas eszközigény miatt. (Megérkezik az ülésre dr. Daher Pierre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még észrevétel? (Nincs jelzés.) Akkor átadom a 

szót főosztályvezető úrnak. 
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

meg tudom erősíteni, hogy ez a fogorvosokra is vonatkozik, hiszen a szöveg úgy szól, hogy az 
önálló orvosi tevékenységről szóló törvény, tehát a praxistörvény szerinti háziorvos. Tehát a 
háziorvosok, a gyermekorvosok és azok a területi ellátási kötelezettséggel bíró fogorvosok is 
ebbe a körbe tartoznak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további észrevétel, akkor szavazásra 

bocsátom az ajánlást. Aki támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 14 igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) A bizottság támogatta. 

A 3. ajánlási pontban Nagy Kálmán és társai a T/6163/7. módosító javaslatban szintén 
egy értelmező rendelkezést pontosítanak. Van-e észrevétel, vélemény, kérdés a javaslattal 
kapcsolatban? Nagy Kálmán professzor úr! 

 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Itt van egy súlyos probléma, éspedig a „fiók” és a 

„segéd” közötti etimológiai különbség. Fiókgyógyszertár, illetve segédgyógyszertár. Igazából 
segédgyógyszertár nincsen, csak fiókgyógyszertár. Ez azt jelentené, hogy az egy 
tulajdonoshoz tartozó egy gyógyszertár és az ahhoz kapcsolódó segédgyógyszertár, amelyik 
gyakorlatilag mindig veszteséges. Tehát potenciálisan ez azt jelentené, hogy olyan 
embereknek segítünk, akik ugyanolyan egészségügyi ellátást nyújtanak, mint a háziorvosok, 
és én az előző módosító javaslatot azért nem szavaztam meg, mert akkor ez a kettő kizárja 
egymást. Tehát ennek a létezése kizárja ezt. Tehát gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy 
inkorrektnek érzem, hogy egy háziorvos rendel, ő megkapja a mentességet, mellette egy 
gyógyszerész rendel, akinek egyetlen gyógyszertára van, meg esetleg a szomszéd faluban egy 
fiókgyógyszertára, ő pedig nem kapja meg a mentességet. 

Azt gondolom, hogy ez nem nevezhető korrektnek az egészségügyi ellátásban igen 
fontos szerepet játszó gyógyszerészekkel szemben. Úgyhogy mivel tényleg nem fogadható el 
ebben a formában a segédgyógyszertár, egy kapcsolódóval fogjuk ezt korrigálni úgy, hogy 
„fiókgyógyszertár” néven fog menni. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss Sándor képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Támogatható ez a javaslat, hogy akkor 

fiókgyógyszertár legyen, csak itt még egyszer azt kérdezem, hogy az egy tulajdonoshoz 
tartozó egy gyógyszertár? Tehát ha egy tulajdonosnak több gyógyszertára van, akkor is így 
kell ezt értelmeznem, hogy csak az egyik gyógyszertárra vonatkozik ez, mert ha ez így lenne, 
akkor ez nem igazán elfogadható. 

Tehát úgy gondolom, hogy minden gyógyszertárat mentesíteni kellene az 
építményadótól. Tehát pontosítás után támogatnánk, ebben az esetben tartózkodnánk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Garai képviselő úr! 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Amit Nagy 

Kálmán képviselőtársam, professzor úr elmondott, abszolút életszerű és támogatom, amit a 
kollégám elmondott, szerintem azt is majd valahogy próbáljuk beleoperálni, összehozzuk, és 
akkor abszolút tökéletesnek tűnik az elképzelés és a végső formula is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még további észrevétel, vélemény? Kiss képviselő 

úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): A 2. ajánlási pontról ne feledkezzünk el. 
 
ELNÖK: Majd a végén. 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): A végén lesz? Köszönöm. 
 
ELNÖK: Van-e még valakinek hozzászólása? Heintz Tamás képviselő úr! 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót. Nekem lenne még egy kérdésem 

az előterjesztőhöz. Alapvetően ez a törvényjavaslat összességében a helyi adókról szól, illetve 
ennek egy része az építményadó. Értem én a szándékot, mármint hogy a Kósa-féle módosító 
nem lesz támogatva, de azt hiszem, itt pontosan a Nagy Kálmán képviselő úr által benyújtott 
módosító kapcsán az az érzésem, hogy itt nagyon nagy zavar van. 

Vegyük mondjuk azt a 100-egynéhány háziorvost, aki megvette a rendelőjét vagy 
netán épített, és most maradjunk a háziorvosoknál, tehát most ne foglalkozzunk se a 
fogorvosokkal, se a gyerekorvosokkal, hanem akik felnőtt eseteket látnak el. Azt azért 
magunk között tudjuk, hogy erre csak az volt képes, amikor ez a rendszer még működött - 
2002-2003-ban szüntették meg ezt a rendszert, az akkor elinduló szocialista kormány, addig 
volt ingatlanépítési támogatás -, az tudta ezt igazából működtetni, aki egyéb foglalkozást is 
űzött, és vélhetően azt az egyéb foglalkozást ma is ott űzi ebben a rendelőben. Gondolok 
egészen konkrétan az üzemorvosi rendelésekre, ahol horribilis pénzeket lehet keresni egyetlen 
pecséttel. Annyit lehet keresni egy pecséttel, többszörösét, mint amikor hozzánk be van 
jelentve a beteg, és lehet dolgozni bőségesen. 

Magyarul: ez a javaslat itt sem jó, ha azt akarjuk, hogy valóban előrevigyen minket. 
Egyrészt kell adót behajtani, mert csak ilyen világ van, másrészt szeretnénk helyzetbe hozni 
azokat, akik ténylegesen mondjuk húzzák az igát, ténylegesen kisvállalkozások, egyebek. 
Ugyanakkor az is érthető javaslat, hogy akik közfinanszírozott és átvállalt önkormányzati 
vagy állami feladatot végeznek mondjuk magánintézetben - és ez egyértelmű, hogy az a 
munka -, ott megint nem tudom, hogy miért kell az állam zsebéből kihúzni a pénzt, az egyik 
zsebéből teszi a másikba a pénzt. Magyarul: kevesebb jut a betegekre. 
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Ha ezen a gondolatmeneten megyünk tovább, akkor viszont még egy dolog előfordul, 
hogy vannak olyan közfinanszírozott intézmények, itt szemben a túloldalon, nem egy, nem 
kettő, nagyon sok, amely egyrészt csinálja az OEP-finanszírozott x,y műtétet, de hatalmas 
pénzeket szednek be magánklinika címén, mert van rá kereslet. Tegyék azt! De akkor tegyük 
meg azt, hogy igenis, finanszírozási alapon legyen ez az adó megállapítva, és akkor nem kell 
itt intézményekkel foglalkozni. Most már az iparkamarához fogunk jelenteni mi is, 
kisvállalkozók, hogy milyen a cégünk, tehát mindenkiről tudni fognak mindent, tudják az évi 
bruttó bevételt is, és azt is fogják tudni, hogy ennek ennyi százaléka az OEP által 
finanszírozott, ennyi pedig az üzleti szférából, üzleti alapon érkezett. És akkor nem kell itt 
variálni, hogy kicsi, nagy, hány van neki, egyebek, hanem azt mondani, hogy kérem, ez a 
munka egyértelműen a központilag finanszírozott, OEP-finanszírozott feladat, akkor ezt nem 
adóztatom meg, de a háziorvosnál is meg tudom adóztatni azt a részt, amikor teszem azt, 
jogosítványt, egyebet tölt ki, mert az nem OEP-finanszírozott. Jelzem: külön is kell felvezetni 
a számlán március 1-jétől ezt az összeget, amely nem az OEP részéről érkezik. 

Tehát ha át tudnánk ezt gondolni, elnök úr, arra gondolnék, hogy ha nem elegendő az 
idő, de miért ne lenne elég, egy bizottsági módosítóval próbáljuk ezt a dolgot rendezni, főleg, 
ha a minisztérium is erre hajlandó lenne, mert az egész most olyan setesutának tűnik. Tehát 
lehet szavazgatni, hogy csak háziorvos meg a kisforgalmú gyógyszertár, de a lényeget 
tekintve egyrészt nem végeztünk jó munkát, másrészt pedig szerintem még az adó sem lesz 
elegendő és megint morog mindenki. 

Tehát részint adóbevételtől is elesik a kormány, vagy olyan helyről vesz el, ahonnan 
nem szándékozik, és olyan helyen hagy ott, ahol viszont el kellene venni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Ezzel, amit Heintz képviselőtársam mond, 

maximálisan egyetértek. Én a kezdettől fogva rosszul definiáltnak éreztem ezt az egész 
törvényt. Tehát azt gondolom, hogy valóban az egészségügyi tevékenységekre meghatározott 
bevétel, a hasznos egészségügyi tevékenységekre meghatározott bevétel az egyetlen mérce, 
amelyik ezt az egész dolgot meg tudja határozni, semmi más igazából. Maga a 
gyógyszertárakra először megfogalmazott javaslat is úgy volt, hogy általában a 
gyógyszertárakra vonatkozott, de általában a gyógyszertárakat nem támogatjuk. Azt 
támogatjuk, aki egy faluban egyedül gyógyszerészi tevékenységet végez, és át kell járni neki a 
szomszéd faluba is, mert ott is van egy fiókgyógyszertára. Éppen ezért az a beszűkítés, 
amelyik a Láng Zsolt képviselő úr által beadott, úgy, ahogy Heintz képviselő úr mondja, 
egyszerre szűkítés is meg tágítás is, mert olyan dolgokra is lehetőséget ad, amelyik nem célja 
a törvényalkotónak, hogy olyasmit támogassunk. 

Éppen ezért azt gondolom, hogy valóban így lenne, hogy az egészet egyben, újból és 
más alapon kezdve kellene kezelni, szóval egyetértek ezzel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további vélemény? Gyenes Géza alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Amit Heintz 

Tamás most mondott, valóban nagyon elgondolkodtató, bár egy kicsit ott érzem furcsának a 
dolgot, hogy van egy építményadó, ami az építmény nagyságától függ, és ezt próbálom 
százalékos arányban összehozni az abban az épületben termelt bevétel mértékével. Például ha 
nekem a bevételem – vagy nem nekem, de mondjuk a példa kedvéért – 80 százalékban 
magánbevétel lenne, és 20 százalék lenne az OEP-finanszírozott, tehát közfinanszírozott 
bevételem, akkor az építményadónak csak a 80 százalékát kell megfizetni? Azt nem értettem, 
szóval az a bajom az egésszel, még egyszer mondom, ez az egész adókedvezmény az 
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alapellátóknak csak igen szűk csoportját érinti, amennyiben a háziorvosokról beszélünk, 
abban a körben, amit Horváth Zsolt is említett, a fogorvosokat is beleértve, ugyanis ez néhány 
száz kollégát érint, hiszen nekik van magántulajdonú rendelőjük. Az összes többi 
háziorvosnál, aki önkormányzati rendelőben dolgozik, nem az építményadóban, hiszen nem is 
könnyít rajtuk semmit sem, hanem itt az örökzöldet visszahoznám: bizony, az iparűzési 
adóban kellene gondolkodni, ha valóban közszolgáltatást lát el.  

Abban teljesen igaza van Heintz Tamásnak, hogy bizony, egyes háziorvosoknak az 
ahhoz az épülethez kötődő kiegészítő tevékenysége, az üzemorvoslás is egy olyan tétel, ami 
kétségtelenül nem OEP-finanszírozást jelent. Elég nagy baj, hogy ezek ilyen formában 
létrejöhettek, mert ahogy ő elmondta, hogy egy pecséttel lehet milliókat keresni, csak az a baj, 
hogy a szakmai tartalma az ilyen üzemorvoslásnak köszönöm szépen, nem sokat ér, mert az 
üzemorvoslás egy külön szakma. Az nem a kurációnak a része, az egy teljesen más terület. 

Tehát én is úgy érzem, hogy valahogy ez az egész kezdeményezés Kósa képviselő úr 
és társától, ez egy nagyon sután jött valami. Az elején támogattuk, mert örültünk minden 
egyes olyan támogatásnak, amely az alapellátáson segít, de lássuk be, itt a 
képviselőtársaimnak teljes mértékben igazat kell adjak. Ez egy suta rendelet, nem igazán 
könnyít, és én annak örülnék végre, ha az alapellátás, mint olyan, a közfinanszírozott 
alapellátás, mint olyan és az abban dolgozó orvosok, szolgáltatók kapnának valójában némi 
kedvezményt, hiszen abból a finanszírozásból, amiből most dolgoznak, és a kormánynak nem 
áll módjában ezeken a finanszírozási feltételeken változtatni, sőt, ahogy hallottuk, az 
alapellátók, nemcsak az orvosok, hanem az ellátásban dolgozó szakdolgozók számára sem tud 
abból a nagyon csekély bérfejlesztésből juttatni, őket kizárják. Tehát akkor azt mondom, hogy 
akkor mégiscsak meg kellene találni azokat a helyiadó-módosításokat esetleg, amivel valóban 
tudunk javítani ezen az ellátáson. 

Tudok olyan önkormányzatot, ahol az iparűzési adót, amely 2-300 ezer forint 
körülbelül évente, nagyon tisztességesen azt mondják, hogy doktor, be kell szednem, mert azt 
mondja a törvény, hogy 2,5 millió alatti forgalomnál engedhetem el, adhatok kedvezményt, 
2,5 millió fölött nem, márpedig melyik háziorvosi rendelésnek van évi 2,5 millió bevétele? 
Tehát fölötte nem is adhat kedvezményt a törvény szerint, de amit beszedtem tőled, az itt van, 
más jogcímen visszaadom neked, és használd fel a rendelődre. Ott valóban működik, de elég 
kevés az ilyen önkormányzat, hiszen az önkormányzatok lehetőségei és pénzügyi forrásai 
nagyon szűkösek, tehát igen nehezen tudják ezt megtenni. 

Tehát én mindenféleképpen az egészségügyi alapellátásnak elsősorban a finanszírozási 
oldalát, bevételi oldalát növelném, és ezt nem feltétlenül adókedvezményekkel, de ha nincs 
pénz, nincs rá szándék, akkor ez az adókedvezmény igazából az alapellátók nagy tömegét 
semmiben nem érinti. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek észrevétele? Zombor képviselő úr! 
 
DR. ZOMBOR GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Azt szeretném kérni, 

hogy majd ha kialakul ennek a rendszere, akkor azért olyan jogszabály szülessen, amit majd 
az önkormányzatok be is tudnak tartani, tehát ki lehet számolni, ki lehet vetni azt, amit kell. A 
másik pedig: érdemes elgondolkodni azon, hogy a helyi adók vonatkozásában ilyen szenzitív 
kérdésekben rá lehetne bízni az önkormányzatokra, hogy nekik mennyire fontos az az egy 
faluban lévő egy háziorvos, akinek mondjuk nem önkormányzati épületben van a rendelője, 
vagy az az egy gyógyszertár, mert egészen más viszonyok vannak különböző településeken. 

Tehát én ezt nem bonyolítanám túl, mert ahogy az iparűzési adó vonatkozásában 
Gyenes alelnök úr is elmondta, nagyon sok helyen vissza tudják forgatni, így mi is 
visszaforgatjuk, műszerbeszerzési pályázatokat írunk ki a beszedett iparűzési adó mértékéig, 
és még a praxisok működését is támogatjuk. 
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Tehát úgy gondolom, hogy az önkormányzatoknak valamilyen szinten, és itt a helyi 
adók kérdése egy olyan szint, érdemes lenne a döntési hatáskörét erősíteni. Hiszen nem fogjuk 
tudni ennél az asztalnál sem, meg a parlamentben sem maradéktalanul megállapítani azt, hogy 
a magántípusú szociális intézmények miért nem, más típusú intézmények miért nem 
adómentesek, döntsék el az önkormányzatok úgy gondolom, hogy nekik mi a fontos, mi nem, 
és utána el tudnak majd számolni a helyi vállalkozóikkal, hogy jól döntöttek-e, ha lehetséges. 

Tehát most a törvény azért ezt kizárja, ha jól vettem ki, mert ha építményadót vet ki 
egyáltalán az önkormányzat, akkor azt, ami a törvényben van, ki kell vetni. Ha esetleg a 
bizottság majd még kapcsolódó módosítót be tud adni, akkor érdemes lenne ezen 
elgondolkodni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még észrevétel, vélemény? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, mielőtt főosztályvezető úrnak megadnám a szót, azt azért szeretném 
elmondani, hogy ez adóról szóló módosítás, ami elsődlegesen a költségvetési bizottság 
hatáskörébe tartozik, illetve az itt elhangzott vélemények, illetve észrevételek konkretizálása 
az NGM nélkül és az ő együttműködése nélkül nem lehetséges. 

Tehát ilyen formában és ilyen aspektusból is tisztelettel kérem főosztályvezető úr 
válaszát, illetve előtte megkérdezem elnök urat, hogy kívánja-e kiegészíteni a hallottak 
alapján. 

 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Főosztályvezető úr előtt egyetlen mondatot 

szeretnék mondani: Nagy Kálmán módosító indítványát az előterjesztők a korrekcióval együtt 
támogatják. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető úr, parancsoljon! 
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca általános megközelítése ennek a kérdésnek a kapcsán az, hogy lehetőség szerint minél 
szűkebb körben fogalmazzunk meg mentességet, minél kevésbé korlátozzuk az 
önkormányzatok adómegállapítási jogosítványát. E tekintetben csatlakozom Zombor 
képviselő úr felvetéséhez, amelyben ő is rávilágított arra, hogy igazán helyben tudják azt az 
önkormányzatok, hogy vajon ott, azon a településen kívánják-e valamilyen módon 
kedvezményezni vagy preferálni egyik vagy másik tevékenységet. 

Ezt az építményadó körében úgy tehetik meg, hogy alacsony adómértéket határoznak 
meg, vagy akár nulla forint adómértéket határoznak meg. Például egy kis községben, ha 
netalán bevezették az építményadót, mert ez sem biztos, hogy van építményadó, mert ha nincs 
építmény, akkor nincs is adó, ha van, akkor azt megteheti az önkormányzat, hogy az ottani 
egészségügyi intézmények céljára szolgáló helyiségeket, így a gyógyszertárat is akár nulla 
forint adóval terheli. Tehát ezt helyben meg tudják tenni, erre van lehetőség, erre a jelenlegi 
törvény megadja az opciót az önkormányzatok számára. 

Éppen erről szólt az elmúlt évben a helyiadó-törvény módosítása is, hogy legyen 
nagyobb mozgásterük az önkormányzatoknak, bontsuk le azokat a törvényi korlátokat, és ott 
helyben döntsék el, például az építmény- és telekadó vonatkozásában, hogy mekkora 
mértékkel kívánják egyik vagy másik használati módú épületet, helyiséget vagy telket adóval 
terhelni. 

Ami a módosító indítványra vonatkozó felvetést illeti, azt hiszem, hogy Láng Zsolt 
képviselő úr módosító indítványa elég pontos, és nem volna célszerű, ha ezt egy szofisztikált 
árbevételhez kötött módon próbálnánk cizellálni, hiszen eleve egy viszonylag szűk kör csak a 
háziorvosi rendelők mentességére vonatkozik. Azt hiszem, ez az, ami így fogható, és korrekt, 
és egyáltalán ami adózási szempontból kezelhető az adózók és az önkormányzatok számára is. 
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Még egyszer hangsúlyozom, ha abban az adott háziorvosi rendelőben más jellegű 
tevékenységet is folytatnak, akkor a törvény szerint nem jár a mentesség. Ebben az 
értelemben a tárca nem tudja támogatni a 3. ajánlási pontban Nagy Kálmán képviselő úr által 
megfogalmazott mentességet, ami a gyógyszertárak mentességére vonatkozik, azon 
túlmenően is, hogy bizonyos esetekben ez adózás szempontjából nehezen kezelhető vagy 
nehezen értelmezhető, hogy egy tulajdonoshoz tartozó egy gyógyszertár, mert helyi adóról 
lévén szó, az adóhatóság csak a saját településen lévő ingatlanokat látja, azt nem látja, hogy 
más településen van-e vagy nincs az adott adózónak gyógyszertára. 

Tehát itt a hatályosulás szempontjából is aggályokat vet fel. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Abszolút értem és logikus az okfejtés, azt azonban el 

kell mondanom, hogy az legtöbbször csak néhány nagyvárosban fordult elő, hogy a 
háziorvosok megvásárolják a rendelőjüket. Tehát azt kell mondanom, hogy nem érint annyi 
embert. 

Tehát magának a törvénynek a kiindulópontjáról van szó. Tehát ez viszonylag egy kis 
létszámú embercsoportot érint, akiknek mi most egy külön törvényt alkotunk. 

Tehát azt gondolom, egyébként attól függetlenül, hogy a cél nemes, és azzal 
egyetértek, hogy aki olyan fontos tevékenységet végez, akár az általa a tulajdonába tartozó 
ingatlanon, amelyik abszolút közszolgálat, hogy az lehetőség szerint valamilyenfajta 
mentességet kapjon. Azonban, hogy ha és ezt teljes joggal nem hagyjuk ki a 
gyermekorvosokat, nem hagyjuk ki a fogorvosokat, akkor a mellette lévő gyógyszertárak, 
amelyik mondjuk ugyanabban a faluban van, azt minden további nélkül kihagyjuk. Tehát én 
ezt így nem tudom értelmezni olyan formátumban.  

Amit Heintz képviselő úr elmondott, lehet, hogy nem kezelhető, mert ez tényleg egy 
olyan jellegű adó, amelyik egy meghatározott építményre vonatkozik, de ugyanakkor 
bizonyos értelemben sokkal erkölcsösebb megközelítés a közszolgálat szempontjából és a 
betegek szempontjából, mint az a fajta megközelítés, hogy egy meghatározott réteget 
kiválasztva adok lehetőséget valakinek, nem beszélve arról, hogy ha még akkor ezzel együtt 
még kiskapukat sem zárok be. 

Tehát azt gondolom, hogy mérlegelendő továbbra is, hogy egy bizottsági módosítóval 
kezelni ezt az egész problémát, jobban átgondolni, és ne csak erre az egyetlen, gyakorlatilag 
kevéssé jól definiált mondatra szorítkozzon ez a módosítás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zombor Gábor képviselő úr! 
 
DR. ZOMBOR GÁBOR (Fidesz): Elnézést, hogy még egyszer hozzászólok, csak 

tényleg szeretném, ha egy jó megoldás születne. Tehát az, hogy alacsony építményadót vessen 
ki egy település, és így tudja mentesíteni az egészségügyi szereplőket egy településen, az azért 
problémás, mert ha egy olyan életszerű szituációt megnézünk, hogy van egy aránylag kisebb 
település, amelynek a területén van mondjuk egy nagyobb ipari üzem, nem tud olyan 
helyzetbe kerülni, hogy még egyébként ha szeretné is adókedvezménnyel támogatni a saját 
háziorvosát vagy gyógyszertárát, kénytelen kivetni az adóbevétel miatt az építményadót, nem 
tud kedvezményt biztosítani. 

Tehát továbbra is azt mondom, hogy mivel helyi adóról van szó, érdemes lenne azon 
elgondolkodni, hogy mérlegelési lehetősége legyen az önkormányzatoknak ilyen esetekben, 
mert szerintem ebből egy folyamatosan parázsló ügy lesz, ami nem lesz jó senkinek. 
(Megérkezik az ülésre dr. Ódor Ferenc.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek észrevétele? (Nincs jelzés.) Akkor a 
vitát lezárom. Főosztályvezető úrnak megadom a szót. 

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Elnézést, nem akarván visszaélni a türelmükkel, csak egy mondat. Azt megtehetik az 
önkormányzatok, Zombor képviselő úrnak válaszolva, hogy azt mondják, hogy a település 
egészén az építményadó mondjuk 600 forint, és rendelkezhetnek arról is, hogy például az 
egészségügyi intézményekre – és ők fogalmazhatják meg azt a kört, hogy kit vagy mit 
tekintenek egészségügyi intézménynek - vonatkozóan pedig a mértéke csak 50 forint vagy 
100 forint vagy nulla forint. Tehát ilyenfajta differenciálásra van lehetőség. A törvény ezt 
egyértelműen lehetővé teszi, éppen azzal összefüggésben, hogy bővült az önkormányzatok 
differenciálási lehetősége. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a részletes vitában, illetve a 

kapcsolódó módosítókban van lehetőségünk a további vagy az itt elhangzottak korrigálására 
vagy ezeknek az egyeztetésére, viszont most szavaznunk kell erről a 3. ajánlási pontról. Aki 
támogatja, kérem, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a bizottság a 
3. ajánlási pontban benyújtott módosítót. 

Következik a 9. ajánlási sorszámon Gyenes Géza és társai által benyújtott, T/6163/6. 
módosító javaslat, amely szintén egy értelmező rendelkezés pontosítása. Alelnök úr kíván 
kiegészítést tenni? 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Nincs nagyon mit megismételni, mert az előző vitában 

ezt megbeszéltük. A mi módosító javaslatunk Kiss Sándor képviselőtársammal a 
közfinanszírozott gyógyszertárakra és a gyógyászati segédeszköz kiszolgálását végző 
épületekre vonatkozott, amelyek természetesen magánkézben vannak. Tehát az előző vita 
tükrében gyakorlatilag úgy látom, hogy Nagy Kálmán képviselő úr módosítását mi is tudjuk 
támogatni, és valószínűleg el kell fogadnunk, hogy ezt nem fogja sem a tárca, sem a bizottság 
támogatni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Észrevétel, vélemény van-e? (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nincs, akkor elnök urat, mint az előterjesztő képviselőjét kérdezem, hogy mi a véleménye. 
 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Az előterjesztők nem támogatják a módosító 

javaslatot. 
 
ELNÖK: Főosztályvezető úr, az NGM véleménye? 
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja az indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazni fogunk. Ki az, aki támogatja a 9. ajánlási 

pontban benyújtott javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 
nem. A bizottság nem támogatja a benyújtott javaslatot. 

Most a 10. ajánlási pontban Garai István és társai által benyújtott T/6163/2. módosító 
javaslatról kellene véleményt mondanunk, mely szintén egy értelmező rendelkezés 
pontosítását takarja. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kívánja-e kiegészíteni. Parancsoljon, 
képviselő úr! 
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DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Nagyon 
röviden. Úgy gondolom, hogy tartalmilag több dologban egyetértettünk és formailag is 
kezdjük a közös megoldást megtalálni, tehát azt kérem, hogy vegyétek, vegyék, kedves 
képviselőtársaim ezt a szándékot is úgy, mint a többit. Ha támogatjátok, megköszönöm, ha 
nem támogatjátok, nem haragszom meg, akkor viszont támogassuk közösen majd azt, amit 
közösen kitalálunk és biztos vagyok benne, hogy ez is része lesz annak, legfeljebb más 
szövegkörnyezetben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? Iván professzor úr! 
 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Inkább csak értelmezési segítségre van szükségem. Itt 

szervezet alatt mit értünk? Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Azt hiszem, hogy ez a legpontosabb megfogalmazás az 

összes módosító javaslat közül, mert mind a közforgalmú gyógyszertár, mind a 
fiókgyógyszertár esetében a működési engedélyében meg van határozva gyakorlatilag az 
alaprajza, minden évben rákérdeznek, hogy hány négyzetméter az a gyógyszertár. 
Gyakorlatilag ezt egy az egyben be lehetne emelni, már úgy értem, hogy közforgalmú 
gyógyszertár, fiókgyógyszertár, ez a legpontosabb megfogalmazás, értelmezhető, tehát 
minden szempontból kezelhető. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még további észrevétel vagy vélemény? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, akkor az előterjesztők részéről elnök urat kérdezem. 
 
DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Az előterjesztők ebben a formában nem támogatják 

ezt a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető urat kérdezem. 
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

tárca nem támogatja az indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérem a bizottságot, hogy aki támogatja a 

javaslatot, kézfeltartással szavazzon! (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 13 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

A bizottság 13 nemmel, 1 tartózkodással és 5 igennel nem támogatta a módosító 
javaslatot. 

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok ezek voltak. Kérdezem, hogy a 
bizottság részéről merült-e fel még egyéb javaslat. (Nincs jelzés.) Megkérdezném, hogy Kiss 
képviselő úr a 2-est fenntartja? Nem tartozik a bizottság feladatkörébe, a szociális 
bizottsághoz tartozik. 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Nem. 
 
ELNÖK: Akkor köszönöm szépen, ezt a napirendet lezárom és visszaadom a szót 

elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Kovács József, a bizottság elnöke veszi át.) 
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Egyebek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Folytatjuk munkánkat. Mint ahogy 
jeleztem, a napirendet úgy fogadtuk el, hogy időközben benyújtásra került egy olyan 
törvényjavaslat, amely bizottságunkat is érinti - noha nem vagyunk kijelölt bizottság -, a 
szabálysértésekről szóló törvény, amely T/6390. számon a kormány által lett benyújtva. Nagy 
terjedelmű módosítás, amely a gyógyszerrendészeti szabálysértést és az egészségügyi 
hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítását tartalmazza. Az 
alkotmányügyi, illetve a rendészeti bizottságok kerültek kijelölésre, az általános vitára 
kedden, a holnapi napon kerül sor. Pintér Sándor belügyminiszter úr jegyzi ezt a 
törvénymódosítást. Tehát még egyszer: a gyógyszerrendészeti szabálysértések alkotják a 
tartalmát, bennünket érintően, noha nem mi vagyunk kijelölve, illetve az egészségügyi 
hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 3. §-a, valamint a 153/A 
rendelkezése. 

Azért tartottam ezt fontosnak, mert akit érdekel, az utánanézhet ennek az 
intézkedésnek. 

Amennyiben az egyebek napirendet megnyitottuk, akkor megkérdezném, hogy lenne-e 
valakinek e napirend keretében még mondanivalója. Daher Pierre képviselő urat illeti a szó. 

 
DR. DAHER PIERRE (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Nekem problémám lenne. Nem 

most kezdődött ez a dolog, több hónapon keresztül próbáltunk erről beszélni, a kis 
kórházakról van szó. A kis kórházakról, ahol nem tudnak alkalmazni egy főállású 
gyógyszerészt. Megpróbáltunk beszélni államtitkár úrral, próbáltunk előterjesztést tenni, 
mondta, hogy nem gond, majd később beszéljünk róla. 

A lényeg lényege, hogy a kis kórházak nem tudnak alkalmazni főállású gyógyszerészt, 
amikor az egész munka körülbelül egy óra, amit a főgyógyszerész megcsinál. Egész nap ezzel 
megy el a nap, hogy internetezik és ül az irodában. Ezt kértük, hogy ne legyen főállású, 
hanem megbízási szerződéses, egy-két órán keresztül el tudja látni a kis kórházakban ezt a 
feladatot. Köteleznek minket, hogy március végétől mindenképpen főállású gyógyszerészt 
alkalmazzunk. Ez helytelen. Egy főállású gyógyszerész több mint 500 ezer forint fizetést kér, 
egy kezdő orvos nálunk, illetve mindenhol 139 ezer forintot kap. Akkor mi a logika benne, 
hogy egy kezdő orvosnak fizessek 139 ezer forintot, a gyógyszerésznek, aki egész nap ott ül 
az irodában, fizessek félmillió forintot? Ezzel nem értek egyet, megpróbálok erről beszélni, 
kérem a segítségeteket, egy módosító javaslatot szeretnék tenni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nyilván a tárca irányába el fogjuk ezt az 

észrevételt juttatni. Azt szeretném mondani, hogy mindenféleképpen a tárcán keresztül itt 
hatósági ÁNTSZ-intézkedésről, OTH-intézkedésről van szó. Köszönöm a jelzést, a szó 
szerinti jegyzőkönyvet elküldjük a minisztériumhoz, illetve az államtitkársághoz. 

Kérdezném, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs jelzés.) Van-e 
valakinek tudomása arról, hogy olyan információ, módosítás nem hangzott el, ami 
mindenképpen a bizottság feladatkörébe tartozna? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 
megköszönöm mindenkinek a részvételt és a bizottsági ülést berekesztem. 

Tisztelettel szeretném a bizottság minden tagját még arról értesíteni, hogy amennyiben 
kapcsolódó módosító indítványokra vagy bizottsági módosító indítványra sor kerül, a holnapi 
nap a beadási határidő, akkor a szerdai napon egy nagyon rövid bizottsági ülésre 
mindenképpen sor kellene hogy kerüljön. Konzultációképpen azt ajánlanám, hogy a bizottsági 
ülést lehetőleg minél korábbi időpontban kellene realizálni, véleményem szerint 9 órát lehetne 
megcélozni a bizottsági ülésre. 
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Amennyiben valaki a bizottsági ülésen nem tud részt venni, akkor a helyettesítéséről 
legyen szíves gondoskodni. 

Köszönöm szépen. Mindenkinek további szép napot és jó munkát kívánok! 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 12 perc)  
  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

Dr. Bene Ildikó 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


