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J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának

2010. július 7-én, szerdán, 9 órakor

a Képviselői Irodaház V. emelet 567. számú tanácstermében

megtartott üléséről

                                                
∗ A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában
megtalálható.
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Napirendi javaslat:

1. Egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/577. szám)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Mikola István (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Daher Pierre (Fidesz)
Dr. Hollósi Antal Gábor (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Szabó Tamás (Fidesz)
Dr. Puskás Tivadar (KDNP)
Dr. Garai István Levente (MSZP)
Dr. Kiss Sándor (Jobbik)
Szilágyi László (LMP)

Helyettesítési megbízást adott:

Dr. Heintz Tamás (Fidesz) dr. Hollósi Antal Gábornak (Fidesz)
Jánosiné dr. Bene Ildikó (Fidesz) dr. Szabó Tamásnak (Fidesz)
Dr. Kovács József (Fidesz) dr. Daher Pierre-nek (Fidesz)
Dr. Nagy Kálmán (KDNP) dr. Puskás Tivadarnak (KDNP)
Kovács Tibor (MSZP) dr. Garai István Leventének (MSZP)



5

Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Dr. Pánczél Áron főtanácsos (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc. )

Elnöki bevezető, napirend előtti bejelentések
DR. MIKOLA ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke (a továbbiakban ELNÖK): Jó

reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait. Tisztelettel köszöntöm dr. Pánczél
Áron főtanácsos urat, aki a tárca részéről jelent meg. Köszönjük szépen.

Egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló T/577. számú
törvényjavaslat

A kapcsolódó módosító indítványok megvitatása
Kapcsolódó módosító indítvány érkezett az egyes egészségügyi és szociális tárgyú

törvények módosításáról szóló T/577. számú törvényjavaslathoz. Meg kell tárgyalnunk.
Kaufer Virág és Szilágyi László képviselők javaslata - nincs itt az előterjesztő, vagyis a
javaslatkészítő -, amelyben felhatalmazást kap az egészségügyi és szociális ellátásért felelős
miniszter, hogy a szociális szakértői szerv, vagyis az Országos Rehabilitációs és Szakértői
Intézet házi segítségnyújtási és gondozási szükséglet vizsgálatára vonatkozó tevékenységének
hatékonyságát, gyorsaságát és átláthatóságát elősegítő intézkedéseket rendeletben
szabályozza. Tehát egy felhatalmazó szabályt óhajt a két képviselő a törvénytervezetbe
beépíteni.

Kérdezem a tárca álláspontját ezzel kapcsolatban.

DR. PÁNCZÉL ÁRON főtanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A tárca nem
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselő urakat, van-e valakinek
megjegyzése, kérdése? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az,
aki támogatja a kapcsolódó módosító javaslatot. (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 13 ellenszavazat. Ki az, aki tartózkodik? (Nincs jelzés.)

Megállapítom, hogy az Egészségügyi bizottság a kapcsolódó módosító javaslatot nem
támogatott, egyharmadot sem kapott.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e az egyebekben valakinek mondanivalója. (Nincs
jelzés.) Ha nincsen, akkor köszönöm szépen. Köszönöm a tárca részéről főtanácsos úrnak a
megjelenést, az ülést bezárom.

(Az ülés végének időpontja: 9 óra 05 perc)

Dr. Mikola István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva
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