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1.  Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:
A Nemzeti Egészségfejlesztési Program megalkotásáról szóló határozati javaslat
(H/1190. szám)
(Mesterházy Attila, dr. Garai István Levente, Kiss Péter, Gúr Nándor, Simon
Gábor, Szűcs Erika, dr. Nemény András, dr. Varga László és Pál Tibor (MSZP)
képviselők önálló indítványa)

2. Tájékozódás a helyes gyógyszeres terápiáról: indikáció és finanszírozhatóság,
valamint a biológiai készítmények helye és szerepe

3. Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek
teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/1376. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)
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Hozzászólók

Dr. Horváth Beatrix főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda főigazgató-helyettes (Országos
Gyógyszerészeti Intézet)
Dr. Ilku Lívia jogtanácsos (Országos Gyógyszerészeti Intézet)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 00 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. MIKOLA ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm az Országgyűlés Egészségügyi
bizottságának tagjait, megjelent kedves vendégeinket, az előterjesztőinket. Megállapítom a
határozatképességet, és kérdezem a bizottság tagjait, hogy napirend előtt van-e valakinek
bejelentenivalója. Tessék, parancsolj!

DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Azért kértem napirend előtt szót, mert tegnap a parlament öt órán át
folytatott általános vitát az adó- és járuléktörvények, valamint az európai közösségi
jogharmonizációs teljesítést célzó törvények módosításáról. Itt hangzott el a cafetéria-rendszer
egyes elemeinek változtatási szándéka. Egyúttal emlékeztetem a képviselőtársakat arra is,
hogy most tervezzük, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által készítendő új Széchenyi-
terv részeként szereplő gyógyturizmus tanulmányozása céljából úgy gondoljuk, hogy
elmegyünk Gyulára és ezt szándékozunk ott helyben is tanulmányozni, jelezve ezzel azt, hogy
ez nemcsak gazdasági, hanem egészségügyi kérdés is, és ezt annak is tekintjük.

Ide kapcsolódik az is, hogy a 2011. március 31-e után életbe lépő törvények alapján
megszűnik a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény kategória, ezt az európai
uniós ajánlás alapján ki kell ebből venni, ami a cafetéria-rendszernek egyébként része volt, és
egészségpénztári számla terhére megvásárolható volt. E kategóriát helyettesítendő, célszerű
lenne továbbra is olyan forgalmazható, sok tekintetben hasonló hatású, engedéllyel
rendelkező étrendkiegészítőkkel helyettesíteni, az egyéb más bizottságok körébe is tartozó
javaslatot célszerűnek tartanám, hogy a bizottságunk is vegye napirendre és véleményezze.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek a napirend előtti felszólaláshoz
megjegyeznivalója? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor két dolgot szeretnék elmondani. A jövő
héten Gyulán találkozunk, ahol a Széchenyi-tervvel kapcsolatban, annak az egészségügyi,
gyógyászati vonatkozásaival kapcsolatban nyilván széles körű vita lesz, úgyhogy alkalma lesz
ott Hollósi Antal Gábor kolléga úrnak, képviselő úrnak ezt a kérdést majd felvetni.

A második pont a cafetéria-rendszer, amely kapcsolódik a most tárgyalás alatt álló,
vonatkozó törvényhez, amelyik ha jól emlékszem, a harmadik napirendi pontunk lesz, ha a
bizottság jóváhagyja a napirendet. Javaslom képviselő úrnak, hogy itt még a törvény
formálása során módosító javaslatokkal éljen, a bizottság nyilván ezt majd meg fogja fontolni.
Mi is úgy látjuk, hogy szükség lenne egységes jogszabály és hatósági, intézményi háttér
kialakítására, amely az egészséggel kapcsolatos anyagok, gyógyszer és más kettős
felhasználású anyagok szabályozását és ellenőrzését valamiféle egységes szakmai elvek
alapján rendezné.

Beszélgettünk már erről, úgyhogy kérem is képviselő urat, hogy ebben majd
tüsténkedjen. Kérdezem, van-e valaki másnak napirend előtti megjegyzése. (Nincs jelzés.) Ha
nincs, akkor kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az előzetesen kiküldött napirendet
elfogadja-e. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadtuk.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről.
A Nemzeti Egészségfejlesztési Program megalkotásáról szóló H/1190. számú határozati
javaslat

Akkor mindjárt rá is térünk az első napirendi pontra: Döntés képviselői önálló
indítvány tárgysorozatba-vételéről. A Nemzeti Egészségfejlesztési Program megalkotásáról
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szóló határozati javaslatot terjesztett elő Mesterházy Attila, Garai István Levente, Kiss Péter,
Gúr Nándor, Simon Gábor, Szűcs Erika, Nemény András, Varga László és Pál Tibor
képviselők, MSZP-s képviselők önálló indítványáról van szó. Mindenki írásban megkapta az
anyagot.

Kérdezem, hogy kinek van ezzel kapcsolatban megjegyeznivalója. Tessék parancsolni,
Garai István Levente!

Dr. Garai István Levente (MSZP) szóbeli kiegészítése

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Egyetértő konzultációt, megértő segítséget kérek képviselőtársaimtól az előterjesztéssel
kapcsolatban, aminek a szelleme gyakran visszaköszön itt a bizottsági munkában. Tehát ne
értsék félre, én úgy gondolom, illetve úgy gondoljuk előterjesztő társaimmal, hogy ez a fajta
gondolatkör és az ebből fakadó javaslatunk egyfajta nemzeti együttműködésnek és
konzultációnak a szakmai ágazatra kiterjedő további fejlesztése vagy legalábbis folytatása, és
lehetőséget ad arra – itt nyilván közeledve a költségvetési vitához és egyébként is -, hogy egy
olyan ágazatban artikuláljunk ágazati érdekeket, ami úgy gondolom, hogy a mi dolgunk és
kötelességünk.

Én megértem a gazdasági problémákat, megértem az oktatásügy problémáit, azért
vagyunk országgyűlési képviselők, hogy mindent megértsünk, de azért a legnagyobb empátia
úgy gondolom, hogy a betegekkel, az egészségügyi dolgozókkal és az egészségügyi ágazattal
összefüggő problémákat kell hogy visszatükrözze a gondolatvilágunkban és a különböző
megnyilvánulásainkban. Sokszor beszélgettünk arról, hogy az egészségügy rengeteg
nehézséggel küzd, kritikusan, önkritikusan az elmúlt időszakot szoktuk elemezni, hogy van,
amit X-kormány jól csinált, Y-kormány nem jól csinált, de úgy gondolom, hogy
természetesen a tanulságok levonásán túlmenően egyfajta jövőkép felvázolása egy nagyon
lényeges dolog.

Az egészségügy annyira összetett, és azt szoktuk mondani, hogy igazából nincs az a
forrás, amit a betegek érdekében fel ne tudnánk használni, ebből következik talán az, hogy
sokszor nagyon nehéz megtalálnunk a feszítő kérdésekre a legjobb választ, néha a legjobb
válasz talán nem is létezik, hanem a legkevésbé rosszat kell időnként közösen elfogadni, és itt
nyilvánvalóan sokszor a politikai hovatartozást is félretéve, valamiféle közös álláspontot
létrehozni.

Az egészségügy, az egészségügyi ellátás akár a betegek részéről, akár az egészségügyi
dolgozók részéről, de mondhatnám a tulajdonos önkormányzatok hozzáállását és a
problémáját is, tele van vélt vagy valós érdeksérelmekkel, ezeknek a feloldása is egyfajta
folyamatos szakmai konzultációt, politikai együttműködést igényel, és ennek volna egyfajta
szerkezeti keretlehetősége ez a képviselői önálló indítvány.

Mindannyian tudjuk azt, hogy egy folyamatos, gyakorlatilag kényszerű struktúraváltás
előtt, közben állunk, ami tovább igényli a különböző szakmai és politikai konszenzus
megteremtését, és ebben úgy gondolom, hogy mi, képviselők vagy az illetékes bizottság, és
mint orvos kollégák, úgy gondolom, hogy ebben szerepet kell hogy vállaljunk.

Nem akarom felolvasni, megpróbáltuk itt röviden összeszedni ezeket a dolgokat.
Nyilvánvalóan itt nem arról szó, hogy most mi kitaláltuk a spanyolviaszt vagy a nagy frankót,
de kétségtelen, hogy vannak olyan létező programok, olyan rendszerek, vannak olyan kutatási
folyamatok, amiről több elmúlt bizottsági ülésen szó volt, hogy ezeknek a tanulságait
levonva, pozitív elemeit felhasználva, ezeket tovább tudjuk fejleszteni, aktualizálni.

Úgy gondolom, hogy ez a határozati javaslat is gyakorlatilag erről szól, tehát olyan
stratégiai kérdéseket sorolunk itt fel, amire közös megoldásokat kell találni az elkövetkezendő

időszakban. Nekem tetszik ez a mondat, hogy olyan határozat elfogadását várjuk az
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Országgyűléstől, amely kiszabadítja az egészségfejlesztés kérdéseit a választási ciklusok
kényszerzubbonyából, és még talán a politikai hadakozás kényszerzubbonyából is.

Tehát úgy érzem, hogy ez nem egy politikai állásfoglalás, nem egy kritikai jellegű
kerékakasztó dolog, hanem egyfajta közös gondolkodásra való felhívás, amiből úgy
gondolom, hogy politikai hovatartozástól függetlenül mindannyian pozitív következtetéseket
és emberi, szakmai és politikai hasznot tudnánk kovácsolni közös munkával, ami
természetesen teljesen másodlagos vagy harmadlagos, ha ebből akár a betegek, akár az
egészségügyi dolgozók vagy az egészségügyi ellátórendszer valamiféle pozitív kicsengést
levonva vagy kiaknázva, előrehalad. Nem beszélve arról, hogy ha ez a dolog pozitív
értelemben médiafelületet kap, elkezdenek emberek gondolkodni rajta, akik forrásokat
allokálnak, közvetve vagy közvetlenül én úgy érzem, hogy még a forrásallokáció
szempontjából is abban a harcban, ami a szűkös források, költségvetési források
nevesítésében és megszerzésében ránk háruló feladat, még ebben is előre tudunk lépni.

Úgyhogy tisztelettel kérem képviselőtársaim támogatását, nyilvánvalóan a szakmai
megbeszélés keretében ötleteket, javaslatokat, ez nyilván lehet ennél még jobb, törekedjünk a
legjobb megoldásra, és hogy az egészségügyi ellátórendszert ezzel is próbáljuk valamelyest
jobbá tenni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen Garai István Levente képviselő úrnak. Tessék, dr. Gyenes
Géza alelnök úr!

Hozzászólások, észrevételek

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Kérdésem is lenne, mert a
javaslatotokban szerepel, hogy a társadalom többségének a támogatását szeretnétek élvezni.
Milyen fórumon gondolkodsz, hogyan akarod ezt az úgynevezett társadalmi közmegegyezést
megszervezni, mert itt erről lenne szó. Az, hogy a forráselosztást és a forrásallokációt
hangsúlyoztad, számomra azért nem igazán tetsző, mert ez a felhívás valójában a jelenlegi
kormánytól – és ez az ő feladata – egy úgynevezett egészségpolitikát, egészségpolitikai
programot követel meg, és ez lenne a jó, mert ne haragudj a kritikáért, de az elmúlt nyolc
évben a szakmának, úgymond a minisztériumnak nem volt igazából és az MSZP-nek sem volt
egészségpolitikai programja. Tehát nyilván e nélkül tervezni a finanszírozást és az egész
ellátási szisztémát és a feltételeket biztosítani nem nagyon lehet.

Tehát ha ez az egész elképzelés arra irányul, hogy szülessen a társadalmi közvélemény
hatására vagy a közvélemény kialakítása alapján a kormányzat számára, ezt is vegye
figyelembe a kormányzat az egészségpolitikai programjának megfogalmazásában,
kialakításában - ami sajnos, tartok tőle, hogy ha ez még nincs kész, akkor ez elég
hosszadalmas lesz, és félek tőle, hogy a költségvetési tárgyalás, ami itt lesz a nyakunkon, erre
még nem hiszem, hogy felhasználható lenne ez az egész -, tehát ez mindenre kiterjed,
gondolom, az egészségügyön kívüli - mert mi a betegségüggyel foglalkozunk – kérdéseknek a
taglalásával is kell hogy foglalkozzon, hiszen minden olyan kérdés, ami az egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés körébe tartozik, az egészségügyön, betegségügyön kívüli kérdések is
szerintem fontos szerepet kellene hogy játsszanak.

Tehát még egyszer az alapkérdésem: milyen fórumon akarjátok, és ennek
időintervalluma is van. Emlékeztetlek szintén téged, hogy a Magyar Orvosi Kamara
szervezésében volt egy Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal, amire gyakorlatilag minden párt
megkapta a meghívást. Az akkori pártok, akkor még az MSZP elnöke is – nem tudom, lehet,
hogy éppen Kovács László volt, de lehet, hogy tévedek  - elfogadta ezt, és akkor mindenféle
politikai okokra való hivatkozással az akkori uniós parlamenti választásokra kaptuk azt a
választ, hogy mégsem vesznek részt, és nem is vettek részt végül, csak az ellenzéki pártok. Ez
a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal körülbelül ugyanezekkel a témákkal foglalkozott, és
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ötéves munka alatt alakította ki mindenre kiterjedően azt az elképzeléssort, amit mi annak
idején az elkészültét követően a köztársasági elnök úrnak is átadtunk.

Tehát az is egy olyan fórum volt, ahol betegszervezetek, civil szervezetek vettek részt.
Te valami hasonlót szeretnél, tehát még egy nemzeti egészségügyi kerekasztalt, hogy úgy
mondjam, vagy nem tudom, milyen megfogalmazásban gondolkodsz? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen Gyenes Géza képviselő úrnak. Van-e még valakinek
megjegyzése? (Nincs jelzés.) Akkor magamnak adnék szót, ha megengedi a bizottság.

Én azt szeretném elmondani, hogy 2000-től több népegészségügyi program készült,
szeretném ezeket röviden felidézni. 2000-ben a Nemzeti Egészségfejlesztési Program és a
Nemzeti Egészségfejlesztési Stratégia című dokumentum, 2001-ben az Egészséges nemzetért
Népegészségügyi Program, majd 2002-ben az Egészség évtizedének Johan Béla Nemzeti
Programja, amely az Egészséges nemzetért Népegészségügyi Programnak egy bizonyos fokig
átalakított változata volt. Majd 2006-ban az Egészség Évtizedének Népegészségügyi
Programja. Mindezek a programok az egészségfejlesztést a népegészségügyi ciklus részeként
értelmezték.

Nekem az előterjesztéssel egy alapos gondom van, hogy az egészségfejlesztést a
népegészségügyi ciklusból kiragadva nem lehet komplex egészségfejlesztési programként
feltüntetni. Csak emlékeztetni szeretnék arra, amikor ugyanez a bizottság több menetben
tárgyalta ezeket a népegészségügyi programvonulatokat, akkor mindig lándzsát tört amellett,
hogy a teljes népegészségügyi ciklust felölelő programokra van szükség, ennek pedig egyik
eleme az egészségfejlesztés. De három fontos eleme van: az első a helyzetelemzés, vagyis a
lakosság egészségi állapotának leírása, az azt befolyásoló tényezők alakulásának a folyamatos
elemzése, jellemzése, a másik fontos összetevője ennek a ciklusnak a népegészségügyi
szükségletek és igények azonosítása, vagyis a priorálás, tehát valamiféle sorrendiség
felállítása, a harmadik fontos eleme pedig maga az egészségfejlesztési, betegségmegelőzési
programok, szűrési programok, azoknak a szervezése, lebonyolítása és persze, a költségelése
mindennek.

Tehát mi ebben a képviselői indítványban azt hiányoljuk, hogy nem öleli fel a
népegészségügyi ciklust, ugyanakkor egy olyan megközelítéssel él, mintha egy teljes érvényű

népegészségügyi programként akarna megjelenni a törvényhozás előtt.
Jelzem azt is, hogy a tárca a hozzám eljutott információk szerint foglalkozik egy

komplex, a teljes népegészségügyi ciklust felölelő népegészségügyi programnak az
elkészítésével, sőt jó esélyünk van arra – és a bizottság tárgyalta ezt, talán két hónappal
ezelőtt -, hogy ezt a népegészségügyi programfolyamatot egy európai uniós léptékű
folyamattá fejleszti, ami alatt azt értjük, hogy az európai közösségen belüli nagy szakadékot,
amit a közép-kelet-európai országoknak a gazdasági, társadalmi fejlettségüktől messze
elmaradó népegészségügyi trendjei jelentenek, azt valamilyen módon orvosolni próbáljuk. Így
egy közép-kelet-európai felzárkóztatási, népegészségügyi programot készítünk, amelynek a
keretében lehetne – ismétlem – a teljes népegészségügyi ciklust felölelő magyarországi
népegészségügyi programot is megalkotni.

A tárca dolgozik ezen, a kormányzat kiemelten kezeli ezt a kérdést, ez része az
egészségügy helyreállításának, rendbetételének, megmentésének. Köszönöm szépen.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e valakinek még hozzászólnivalója,
megjegyeznivalója, kérdése az előterjesztőhöz, mert itt most Garai István Levente jelent meg
az előterjesztő szerepében. Tessék parancsolni! (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor megkérem az
előterjesztőt, hogy válaszoljon. Képviselő úr, parancsoljon!
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Dr. Garai István Levente (MSZP) válaszai a vitában elhangzottakra

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Először is köszönöm ezeket az
egyértelműen pozitív szakmai megjegyzéseket, tanácsokat, még akkor is, ha bizonyos
értelemben kritikai elemeket tartalmaznak, mert az előrelépés szándékát olvasom ki belőle.
Nyilvánvalóan egy rendkívül komplex kérdéskörnek eleve a probléma-megfogalmazása –
nyilvánvalóan ez a legfontosabb -, az abból levonható következtetések és utána valamilyen
megvalósítási tanulmány, összegzés nem egy egyszerű dolog, és én is úgy gondolom, ahogy
alelnök úr, kolléga úr említette, hogy valóban egy nagyon komplex megközelítésben kellene
ezt véghezvinni. Természetesen felhasználva az összes eddigi programot, amelyekről elnök úr
szólt. Ez nyilvánvalóan nem annak egy attól független kitalációja, hanem azokra épülő,
azokra abszolút épülő, és mint ahogy említettem, azoknak a tanulságait aktualizáló. Nem
véletlen, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Program után azért több részprogram is született,
illetve folyamatos karbantartás alatt van.

Tehát valóban úgy gondolom, hogy akár a különböző szakmai, érdekképviseleti vagy
éppen beteg-érdekképviseleti szerveken át gyakorlatilag egy nagyon széles dimenzióban
kellene ezeket a problémákat felvetni. Itt mindig jönnek az önkormányzati és egyéb
finanszírozási, tulajdonosi problémák, tehát még az önkormányzatokat is beleértem ebbe a
kérdéskörbe, tényleg a várható struktúraváltással kapcsolatosan, és a sort még bőségesen
lehetne folytatni. Ugyanakkor nyilvánvalóan a program megfogalmazásában is alapvetően
támaszkodnánk, illetve támaszkodni kellene arra a szellemi puvoárra, információbőségre és
szakértői háttérre, ami jelen pillanatban nyilván a Magyar Köztársaság kormányában és az
illetékes minisztériumában található meg. Ez egy egyértelmű dolog, hogy ezek az
elképzelések, ezek az információk, javaslatok ne menjenek el egymás mellett, és
természetesen az ebből levonható következtetések és intézkedéssorozat is egyértelműen
valamilyen kormányzati szintű reakciót, reagálást és a későbbiekben előkészítő vagy
végrehajtó munkát igényel, nem beszélve arról, hogy bizonyos törvényi összefüggésekben az
Országgyűlésnek is ebben feladata volt az elmúlt években is, és feladata is lehet.

Azok a programok, amelyeket elnök úr említett, természetesen ezeknek a tanulságait
felhasználva, továbbvíve és valóban azt szoktuk mondani, hogy az egészségügy, az
egészségpolitika parlamenti ciklusokon és különböző politikai ciklusokon átívelő feladat kell
hogy legyen. Ennek egyrészt nyilvánvalóan vannak biológiai okai és szociológiai okai,
számtalan oka, amit figyelembe kell venni, ugyanakkor vannak olyan kérdések, amelyek a
komplex megközelítést elősegíthetik vagy éppen lassíthatják vagy akadályozhatják, amelyek
egy más kategóriába tartoznak, a mindennapi apró munka kategóriájába, apró feladatok, apró
sikerek és apró bosszúságok kategóriájába, amit nyilván egy ilyen program
megfogalmazásába bele kell venni, és a végrehajtásban is figyelembe kell venni.

Tehát úgy gondolom, amit elnök úr és alelnök úr mondott, maximálisan beépíthető és
beépítendő ebbe a határozati javaslatba. Nyilvánvalóan ehhez is szakmai alapon nyugvó
módosító javaslatokat szívesen várunk, tisztelettel megköszönünk, és úgy gondolom,
valószínűleg akceptálni fogunk, ami ebbe a kérdéskörbe és ebbe az irányvonulatba beleillik.
Köszönöm szépen.

További észrevételek, válaszok

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Puskás Tivadar képviselő úr, utána Nagy Kálmán
képviselő úr!

DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Köszönöm a szót. Annak örülök, hogy a nemzeti
együttműködés jegyében zajlik ez a dolog. A 2003-as évszám, ha jól tudom, valahol említődik
ebben a dologban. Én magam 2006 óta veszek részt ebben a küzdelemben, nagyon örülök,
hogy végre szomszédom is eljutott oda, amit négy éven, illetve nyolc éven keresztül
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nyilvánvalóan itt, az Egészségügyi bizottságban célként megfogalmaztunk, hogy a
népegészségügy itt megfogalmazott kérdései, amelyek úgy gondolom, nem térnek el attól,
ami ’98-ban elindult, ezeket most már ezek után párthovatartozás nélkül támogassák.

Tehát én messzemenően üdvözlöm ezt az előterjesztést, és ez úgy gondolom, a nyolc
évvel, illetve a négy évvel, sőt 12 évvel korábban megindított programhoz hasonlít, és nem
hasonlít ahhoz – én mondom: négy évről tudok beszámolni – a négy év alatti, szerintem cél és
program nélküli részhadakozásról. Úgyhogy ez az együttműködés jegyében született, nyilván
ez a kormányprogram is, úgyhogy örülök, hogy támogatod. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim figyelmét felhívom, most nem a
nemzeti együttműködésről van szó, hanem egy olyan képviselői javaslatról van szó, amelyik a
népegészségügyi ciklus egyik elemét kívánja parlamenti vitára bocsátani. Nekünk itt a
tárgysorozatba-vételről kell döntenünk, és természetesen mérlegelnünk kell azt is, hogy a
tárcánál készül egy teljes népegészségügyi ciklust figyelembe vevő program, egy olyan
népegészségügyi program, amit reményeink szerint a nemzeti összefogás keretében fogunk
tudni majd képviselni.

Nagy Kálmán képviselő úr!

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Igazából azzal a részével egyetértek, hogy az
egészségügy fejlesztése minden politikai pártnak érdeke. Ebben a javaslatban azonban
egyfajta deklaráción kívül semmi mást nem látok. Mint ahogy maga a határozati javaslat is azt
mondja, hogy nem taxatív jelleggel sorolja fel azokat a stratégiai kérdéseket, amelyekre meg
kell találni a választ. Akkor nincsenek meg azok a stratégiai kérdések, amire meg kell
találnunk a választ. Ez az egyik problémám vele.

A másik problémám az vele, hogy egy ilyen jellegű problémakörnek a részletes
megítélésénél alapvetően egy bizalmi vákuum van abban a vonatkozásban, hogy a Nemzeti
Egészségügyi Kerekasztal az elmúlt években több alkalommal tárgyalt olyan jellegű
problémákat, amelyek nagyon jól definiáltak voltak. Ilyen volt például az egészségbiztosítás
kérdése, amit ez a bizottság beterjesztett volna az Országgyűlés elé, de még be se ment az
Országgyűlés elé.

Most egy abszolút körülhatárolatlan, nem jól definiált, a deklaráció szintjén
megnyilvánuló valami, amikor a feladata most egyértelműen jelenleg a mostani kormánynak
az, hogy egy egészségfejlesztési programot készítsen, ebben nem látok mást, mint egy nagyon
leegyszerűsített politikai felhangot és semmi mást, semmi többet. Éppen ezért én a magam
részéről ezt nem tudom támogatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e még valakinek megjegyeznivalója? Puskás
Tivadar képviselő úr!

DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Bocsánat, hogy még egyszer szót kértem. A vége
elmaradt. Magyarul: örülök, hogy idáig jutottunk, csak ez fölöslegesnek tűnik, mert ez
kormány programja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes Géza képviselő úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Nekem, mint ellenzéki képviselőnek természetesen
igényem van a kormány felé egy úgynevezett egészségpolitikai programra. Elhangzott elnök
úrtól, hogy a kormány dolgozik ezen, tehát ha dolgozik rajta, ugyanazt az igényt elégíti ki,
vagy szélesebb körben, amit a képviselő kollégám megfogalmazott ebben a határozati
javaslatban. Úgy gondolom, nekünk az lesz a dolgunk, amikor készen lesz ez a program,
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akkor a nemzeti együttműködés keretén belül, de kritikusan szemlélve, vitatni kell ezt vagy
meg kell vitatni, és esetleg javaslatokkal kell élnünk. Ugyanis mondom: időzavarban
szenvedünk, tehát ha nekünk egy társadalmi merítésből most ezt megint fel kellene építeni –
mondom: ez több évbe került a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztalon is, ahol elhangzott, aki
részt vett rajta, az tudja –, az nagyon sok probléma. Nemcsak a társadalombiztosítás, hanem
volt egy olyan évünk, amikor gyakorlatilag a lakossági igényeket és a lakosság egészségi
állapotát korcsoportonként elemeztük végig.

Tehát ezeket a munkákat nem lehet elkerülni ebben az esetben. Úgy érzem, hogy a
kormányzat nyilván ezeket az adatokat is fel fogja használni, én megvárnám a kormányzati
anyagot, és a nem támogatásom nem annak szól, hogy ezzel elvben nem értek egyet, csak más
szervezési módon látom ezt a dolgot megvalósulni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szilágyi László képviselő úr!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy tárgysorozatba-
vételre abszolút alkalmas az előterjesztés, aztán később lesz alkalmunk azon polemizálni,
hogy ezt hogyan és milyen hangsúlyokkal érdemes tárgyalni, de mindenesetre egy jó alkalom
lenne, hogy akár a plenáris ülésen is többször, több értelemben és többféle módon
megközelítve, a népegészségügyi közös céljainkat tudnánk deklarálni.

Én mindenképpen igennel fogok szavazni a tárgysorozatba-vétel tekintetében.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e valakinek még mondanivalója? Tessék, Kiss
Sándor képviselő úr!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Én úgymond üdvözlöm ezt a javaslatot. Az vele
valóban a problémám, hogy ha megnézzük itt a felsorolást, szerintem még legalább
háromszor ennyi kötőjelet lehetne odasorolni. Tehát abból a szempontból mindenképpen
üdvözlendő, mivel készül a kormányzat egészségügyi programja, hogy mintegy ösztökélje a
kormányzatot arra, hogy lássuk is ezt az egészségügyi programot. Abból a szempontból nem
tartom tárgysorozatba-vételre alkalmasnak, mivel valóban szerintem sok fontos témát nem
vesz a parlament tárgysorozatba, és ha most egy ilyet felveszünk, azt képzeljük el, hogy hány
órás plenáris ülést generálna. Úgyhogy emiatt nem tudom támogatni, de egyébként
mindenképpen üdvözlendőnek tartom, hogy ösztönözzük a kormányzatot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Garai István Levente képviselő úr!

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Kedves Kollégák! Én megértem ezeket a
fajta kritikai megjegyzéseket, de a felvezetés is az volt, hogy valószínű, hogy nem arra
gondolt a bizottság vagy gondoltatok, hogy mondjuk egy komplex, ezer oldalas
megközelítésű, mindenre kitérő, részleteiben, és mondhatni azt, hogy már akkor a beépíthető
ötletek mennyiségét és minőségét, a különböző kritikai elemek megjelenését eleve
bekorlátozó országgyűlési határozati javaslatot hozunk ide, hanem valóban egyrészt egy
közös gondolkodásra felhívó, egyfajta felületet nyitó lehetőséget és természetesen
becsatlakoztatva azt a kormányzati attitűdöt és szándékot, ami megnyilvánult és itt
megfogalmazódott. De elsősorban vagy másodsorban is egy felhívást az ország lakossága
részére az egészségpolitika, az egészségügy iránt elkötelezett vagy egyáltalán érdeklődő
emberek, a média részére, hogy elindult egy folyamat, és ezt gyakorlatilag a nyilvánosság
folyamatos felépítésével tudtuk volna gondoskodó kézzel öntözni, növeszteni, hogy ez a
hajtás előbb-utóbb valóban egy olyan gyümölcsöt hozzon, ami mindannyiunk számára
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megfelelő, elsősorban a betegek és az egészségügyi ágazat részére. Nem véletlen, hogy itt
különböző határidők úgy fogalmazódnak meg, amely a különböző vélemények és egyéb
szervezetek szakmai és egyéb jellegű véleményeinek a kifejtésére alkalmas lenne, vagy
remélem, hogy ha megszavazzuk, akkor ez a dolog így továbbmegy. Tehát azért kérem azt,
hogy támogassák, támogassátok, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség, amely
nem korlátoz be semmiféle kormányzati szándékot, semmiféle kormányzati tennivalót, ez
csak egy kiegészítő lehetőség, hogy mindenki, aki ebbe a folyamatba be akar csatlakozni,
tevőlegesen, ötletekkel, segítőkészséggel, különböző szakmai és egyéb lehetőségekkel, azt
megtehesse. És ezt a kérdéskört jóindulatúan – hangsúlyozom: jóindulatúan -, mert ha ezt
figyelmesen végigolvassa valaki, látja, hogy semmiféle politikai negatív attitűd nincs benne,
és azt hiszem, hogy a magam részéről talán ez egyfajta garancia is, amit itt elmondtam, hogy
ezt így szeretnénk megvalósítani. Tehát valóban egy együttműködési szándék, felhívás,
nyilvánvalóan egy felülről nyitott, oldalról nyitott, balról és jobbról is nyitott szakmai és
politikai megközelítési lehetőséggel.

Tehát tisztelettel kérem még egyszer, hogy ha lehet, akkor támogassátok ezt az
országgyűlési határozati javaslatot, és azokat a kritikai megjegyzéseket, amelyeket
megfogalmaztatok, azokat pedig különböző módosító javaslatokkal természetesen be lehet
építeni.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kovács József képviselő úr!

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Az anyag ebben a pillanatban
nincs itt előttem, de olyan sokszor elolvastam, hogy fejből emlékszem minden mondatára, és
tényleg egy rövid előterjesztésről van szó, tehát tudom minden mondatát.

Engem a magam részéről természetesen, amin a legtöbbet időztem, az az aláíróknak a
köre, itt ez a névvel történő aláírás, aminek én a szándékát teljesen világosan látom és értem.
A problémám tulajdonképpen a következő.

Én most nem fogok ebbe a dologba olyan értelemben belemenni, ami nagyon gyakran
elhangzik az utóbbi időben, hogy mikor, mi történt az elmúlt ennyi, annyi évben, két
ciklusban, mert csak két ciklusról lehet szó, mert 1998-2002-ig nem kellene ebben a
történetben visszamenni.

Az én problémám ebben a történetben a következő. Úgy néz ki ebből az anyagból,
amiben egyébként hibát találni megmondom őszintén, képviselő úr, nagyon nehéz lenne, mert
egyébként az ember minden mondatával egyetérthet, ami elhangzik ebben az anyagban. Csak
az időzítésével van nekem személy szerint problémám, mert egy olyan időszakon vagyunk túl
az elmúlt időben, én friss képviselő vagyok, de azért ezt a nyolc évet első számú
kórházvezetőként én el szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon nehezen éltem meg. Azt is
megmondom, hogy miért.

Azért éltem meg nagyon nehezen, mert számos olyan döntés született ebben a két
ciklusban, ami tulajdonképpen végül is az egészségügy vonatkozásában és sok minden egyéb
vonatkozásban oda vezetett, ahol most tartunk egyébként ebben az egész történetben. Ennek a
részleteibe nem szeretnék egyáltalán belemenni, erre itt se idő, se lehetőség nincs.

Tehát úgy néz ki, miután megtörtént a váltás, mintha itt egy valódi megvilágosodásról
lenne szó. Én a magam részéről ezt ilyen értelemben nagyon-nagyon üdvözlendőnek tartom,
de azért annak nagyon örülnék, kerülgetjük itt a politikai részét a történetnek, ha a jelen lévő

képviselőtársaim, bizottsági társak is figyelembe vennék, figyelembe vennétek azt, hogy
bizonyos egészségügyi kérdésekkel kapcsolatban a saját politikai oldala az embernek olyan
ellentétes döntéseket hozott. Semmibe nem szeretnék belemenni, csak egy témába, például a
kistérségi rendelőintézetek történetébe, amiben én nagyon jól tudom, hogy nagyon sokan a
pártokon belül sem értettek egyet. Ennek ellenére végig lett víve ez a történet. Ezt a kérdést
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nyilvánvalóan kezelni kell és meg kell tölteni tartalommal, csak egyet említettem a sok kérdés
közül, a finanszírozási kérdésekbe nem mennék bele.

Tehát úgy gondolom, úgy tisztességes, hogy ha megtörtént a váltás, akkor azokra
kellene bízni a következő időszak döntései folyamatait és mechanizmusait, akik a
választásokat követően átvették ezt a folyamatot, mármint ennek a folyamatnak a további
alakítását.

Tehát ebben a formájában még egyszer azt mondom, hogy nagyon-nagyon szép és
megható az anyag, de politikai értelemben igen nehezen lenne ez támogatható. Köszönöm
szépen.

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Lezárnám a vitát és kérdezem a tisztelt bizottságot,
hogy ki ért egyet az önálló képviselői törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét illetően.
(Szavazás.) 3 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 14 nem. Ki tartózkodott? (Nincs jelzés.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága a tárgysorozatba-
vételre vonatkozó igényt elutasította.

Tájékozódás a helyes gyógyszeres terápiáról: indikáció és finanszírozhatóság,
valamint a biológiai készítmények helye és szerepe

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a második napirendi pontra: tájékozódás a helyes
gyógyszeres terápiáról: indikáció és finanszírozhatóság, valamint a biológiai készítmények
helye és szerepe.

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a második napirendi ponthoz megjelent dr.
Horváth Beatrix főosztályvezető asszonyt, dr. Kőszeginé dr. Szalai Hildát, az Országos
Gyógyszerészeti Intézet főigazgató-helyettesét, dr. Ilku Lívia jogtanácsost, dr. Bidló Judit
főosztályvezető asszonyt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részéről.

Amikor ezt a napirendet kitűztük és egyeztettük a tárcával, akkor abban maradtunk,
hogy az Egészségügyi bizottság kitüntető figyelmet kíván szentelni a biológiai
készítményeknek. Szeretném néhány szóval indokolni, hogy miért kezdeményezte a bizottság
a biológiai készítményekkel kapcsolatos kérdéskörnek a bizottság plenáris vitájára történő
kitűzését.

Biológiai gyógyszerekről van szó, amelyek biotechnológiai módszerekkel előállított
fehérje hatóanyagot tartalmaznak. Itt a bizottság előtt már korábban folytak viták az eredeti
biológiai készítményekkel, másolatokkal, bioszimilerekkel kapcsolatban. Ezeknek a vitáknak
a során körvonalazódott, hogy a biológiai készítmények alkalmazása igen nagy terápiás
áttörést jelent a klinikai gyakorlatban. Ezeknek a biológiai készítményeknek a száma nagyon
megnövekedett és folyamatosan nő, tehát a bizottság több tagja számára – köztük az én
számomra is – ez egy óriási kihívásként jelenik meg, amelynek az alkalmazása, a terápiás
gyakorlatba történő bevezetése, ellenőrzése sokunk véleménye szerint újabb megfontolásokat
és szabályozásokat tenne szükségessé.

Néhány szempont, ami miatt ezt a vitát elindítottuk. Először is ezek a biológiai
készítmények drágák, nagy gazdasági terhet jelentenek az egészségügynek. Célirányos
alkalmazásuk költséges, diagnosztikus feltételek megteremtését jelenti, speciális ártámogatási
módszereket igényelnek. A környező országokban látjuk már, hogy az ártámogatás különös
módon kezeli ezeket a biológiai készítményeket. Tudunk arról, hogy a helyettesíthetőségük
bonyolult, vagyis sokszor nem helyettesíthetők. Arról is tudunk, hogy van olyan ország,
amelyik kizárja a biológiai készítmények helyettesítését. A legtöbb ország gyakorlatában a
gyógyszerésztől elveszik azt a lehetőséget, hogy helyettesítő készítmények alkalmazását
expediálja a gyógyszerészi gyakorlatban.
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Tudjuk azt, hogy ezek a biológiai készítmények a fokozott antitestképződés miatt
egyénileg különböző módon elveszíthetik a hatásukat. Ilyenkor a terápiát folytatni kell, ennek
a terápiának a folytatása különleges megfontolásokat, szakmai szabályozást igényel. Tudjuk
azt, hogy a terápiás alkalmazás egyeztetett szakmai szempontok szerint kell hogy történjék, és
tudunk arról is – már több ország gyakorlatából -, hogy a beszerzésük a gazdasági
racionalitást követve többnyire központosított közbeszerzéseken keresztül kell hogy történjék.
Ismerünk olyan európai gyakorlatot, ahol különböző országokban a kórházaknál, beszerezvén
a biológiai anyagokat, óriási költségnövekedést jelentett. Tehát egységes szempontok szerint,
központosított közbeszerzési eljáráson történő beszerzés és saját árlicitek lefolytatását igényli.

Mi úgy gondoljuk, az Egészségügyi bizottság, hogy megér egy napirendet ezekkel a
kérdésekkel foglalkozni. Utalok arra, hogy az általunk követhető és elérhető szakirodalomban
is egyre-másra jelennek meg közlemények a gyógyszerpiaci nagy kihívásokról, köztük a
biológiai készítményekről, majd a genetikai alapú készítményekről. Úgy tűnik, hogy a
gyógyszerpiac átalakulásban van, úgy tűnik, hogy olyan kihívást jelentenek, amelyek a
szakmának is a komoly értékelését és a szakma oldaláról történő átgondolást és természetesen
az anyagi vonatkozásoknak a végiggondolását is szükségessé teszik.

Azzal az igénnyel hoztuk ide ezt a napirendi pontot, hogy a tárcával egy induló
megbeszélésben megpróbáljuk elérni azt, hogy valamikor a közeljövőben – és ebben kérem
majd a bizottság tagjainak, képviselő asszonynak, képviselő uraknak a bölcs megjegyzéseit és
a belátását – speciális szabályozások is napvilágot lássanak és kerüljenek ide, a bizottság
asztalára. Köszönöm szépen. Ennyit akartam bevezetésképpen mondani.

Megkérdezem a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részéről itt lévőket, hogy kívánnak-e
valamiféle megjegyzést tenni most, a vita indulása előtt, vagy valamiféle fontos, a bizottsági
vitát orientáló szakmai szempontot előadni. Tessék parancsolni, Horváth Beatrix
főosztályvezető asszony!

Dr. Horváth Beatrix f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) szóbeli
bevezetője

DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mi azért jöttünk ilyen szép számmal ide, a bizottság elé,
mert ezt alapvetően – ahogy elővezette elnök úr –egy nagyon komplex kérdésnek tartjuk. Itt
jellegzetesen előkerül az a kérdés, hogy az orvosszakmailag lehetséges és a gazdaságilag
megengedhető kérdésre milyen választ tudunk adni a magyarországi költségvetési és politikai
helyzetben, egészségszakmai, egészségügyi rendszerünket és lehetőségeinket ismerve.

Ha igényt tart rá a bizottság, szívesen elővezetjük azokat az engedélyezéssel, a
tudomány jelenlegi állásával kapcsolatos új ismereteket, ami itt az engedélyező hatóságunk
számára, az OGYI számára rendelkezésre áll, a finanszírozás oldaláról, az Országos
Egészségügyi Pénztárnak, ha önök igénylik, ezzel kapcsolatos kérdéseket fel lehet tenni, hogy
milyen készítmények vannak, milyen finanszírozásuk van, hogyan terjedtek ezek el a
gyakorlatban. Ezt szeretném akkor felajánlani a bizottság számára, és így tudnánk
kapcsolódni a mai vitához.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Kíván-e más szólni a
minisztérium oldaláról? (Nincs jelzés.) Egyelőre nem.

Akkor kérdezem a bizottság tagjait, kinek van ebben a témában megjegyeznivalója,
esetleg kérdése. Ismétlem: azért hoztuk ide ezt a témát, hogy elkezdjünk ebben a dologban
gondolkodni, hiszen olyan fontos gyógyszerkészítmények vannak ebben a biológiai
gyógyszercsoportban, mint – erről már egyszer vita folyt itt, a bizottság előtt – az
erythropoetinek, többféle, sokféle készítmény van most már bioszimilerként a piacon. Vagy
ide tartozhatnak a hemofíliás globulinok közül a VIII-as faktornak a biológiai készítményei,
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vagy bizonyos poliszacharid alapú, de fehérjeláncot is tartalmazó készítmények, amelyek a
Heparin-terápiához, a véralvadásgátló terápiához kapcsolódnak, és lehetne folytatni tovább.
Tehát nyomulnak a készítményekkel a gyártók a piacon, és bennünk is az az aggodalom, amit
főosztályvezető asszony elmondott, hogy hogyan lehet ebben a szűk gazdasági mozgástérben
valahol ennek a nagyon korszerű és nagyon hatékony gyógyszeres terápiának utat nyitni.

Tessék parancsolni, Kovács József képviselő úr!

Kérdések, észrevételek

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt
Főosztályvezető Asszony! Egyáltalán a biológiai terápiák egészét illetően a szakmai részével
teljesen egyetért az ember, a problémafelvetéssel is, egy óriási probléma van viszont ezen a
területen. Ha a szakma bontásában a biológiai terápiákat illetően mondjuk egy országos
térképet készítünk, akkor egy nagyon szomorú ténnyel találjuk magunkat szemben.
Nevezetesen budapesti dominencia, Nyugat-Magyarország és Kelet-Magyarország
vonatkozásában hihetetlen aránytalanság lelhető fel, nem akarok a részletekbe menni. Tehát
ha a terápiát, mint minden egyéb ellátást, a lakosság közelébe szeretnénk vinni, akkor ebben
mindenképpen újra kell a térképet írni, ugyanúgy újra kell írni, mint mondjuk a helikopteres
mentőszállítás és minden egyéb ügyben. Tehát ebben nagyon fontos lenne, hogy a szakma
nézze át és igazságosan ossza el ezt a lehetőséget, mert ilyen vonatkozásban az országnak
vannak olyan részei, ahol a betegek hozzájuthatnak ehhez a terápiához, csak nagyon bonyolult
módon, esetleg több száz kilométer megtételét követően. Tehát ebben mindenképpen egy
lakosságközeli, igazságos elosztásban kell a jövőben gondolkodni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nagy Kálmán képviselő úr!

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Önmagában a bioszimilaritás nem az ördögtől való.
Nem is lehet egyben kezelni az összes készítményt, csak így globálisan, ez egyszerűen
lehetetlen. Azon felül ez az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek az alapvető problémája és
nem feltétlenül a bizottság ügykörébe tartozik.

Alapjában véve itt a probléma az, hogy igazából csak a biológiai hatás típusa azonos a
gyógyszerek között, illetve a hatásfokban lehetnek különbségek, illetve esetlegesen késői
mellékhatásokban. Ezek a gyógyszerek nem valamilyenfajta gyógyszerek, ezek
gyógyszergyárak által legyártott gyógyszerek. Arról van szó, hogy lehetőség nyílott, hogy
ilyen jellegű készítményeknek lejárt a szabadalma, a primer gyógyszernek, hogy ezek a
gyógyszerek ne kerüljenek a forgalomba. Tehát nem másról van szó.

Azt is el kell mondanom, hogy ezek a gyógyszerek lehetnek nagyon hatékonyak, és
lehetnek hasonlóan mellékhatásmentesek, mint a primer gyógyszerek. Nem erről van szó,
hanem inkább arról van szó, ami mindig egyénileg mérlegelendő, az az, hogy pusztán, mert
ezek árukban általában alacsonyabbak, mint a primer készítmények, pusztán így globálisan
megengedhetjük-e magunknak, hogy elutasítunk valamit en bloc, mint bioszimiler
készítményt nem használunk és nem fogadunk be, holott azért az az igazság, hogy az egész
világon egy csomó gyógyszert befogadnak, amely bioszimiler hatású. A granulocita-stimuláló
faktoroknak például többféle, mondjuk én ezeket a gyógyszereket naponta használom, akár az
erythropoetin vonatkozásában is. Tehát nem igazán arról van szó, hogy mi ebben a kérdésben
valóságos döntést tudunk hozni.

Tehát ezt egyénenként, gyógyszerenként, van meghatározott szerv Magyarországon,
amelyiknek el kell bírálnia, hogy ez elfogadható-e, befogadható-e, alkalmazható-e
Magyarországon, és azt, hogy ez jelen pillanatban bekerülhessen például a támogatott
gyógyszerek közé, mert ezek rendkívül drága gyógyszerek. Még úgy is drágák, hogy ezek
generikus gyógyszerek a szónak nem egészen tiszta értelmében, mint a kémiai esetekben
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egyértelmű gyógyszerek vonatkozásában van. Ott is voltak fenntartásaink, ott is nyomon
követést javasoltunk, amikor ez a bizottság ezzel kapcsolatosan tárgyalta a gyógyszernek az
utólagos nyomon követését. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban abban a vonatkozásban
egyértelműen állást foglalni, hogy ezek megjelenjenek-e Magyarországon vagy ne jelenjenek
meg, bekerüljenek-e az alkalmazási sorba, nem is lehet, hiszen gyógyszerek vannak
Magyarországon, amelyek befogadottak, alkalmazottak, amelyeket az intézmények
alkalmaznak, és bioszimiler készítmények.

Tehát a bioszimilaritás biztos, hogy rejt buktatókat, de ezeket a buktatókat nem az
Egészségügyi bizottságnak, hanem az Országos Gyógyszerészeti Intézeten keresztül a
minisztériumnak kell elhárítania, ezt a feladatot mi nem vehetjük át. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kíván-e még valaki szólni? Zombor Gábor
képviselő úr!

DR. ZOMBOR GÁBOR (Fidesz): Visszautalnék a körülbelül egy évvel ezelőtti
bizottsági ülésre, amikor nem az volt a kérdés, hogy jók-e a bioszimilerek vagy nem, és ebben
csatlakozom Nagy Kálmán képviselő úrhoz, hanem egy olyan jogszabály-módosítás készült,
ami bizonyos betegségekben, például kizárólag és elsőként választandó szerként jelölte meg a
bioszimilereket, és ez váltotta ki akkor a vitát.

Tehát gondolom, itt igazából az a kérdés, hogy a tárca vagy az engedélyező hatóságok
valami hasonló eljárásban gondolkodnak-e, hiszen akkor mintha túl gyorsan és kontroll nélkül
átesett volna a ló másik oldalára az akkori egészségügyi kormányzat. Gondolom, ez az egyik
kérdés, amire válaszolni kell.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen a mai vitában, amikor biológiai
készítményekről beszélünk, nemcsak a bioszimilerekről beszélünk, hanem az eredeti biológiai
készítményekről is, amely még nagyobb kihívás, tehát nemcsak a másolatok vagy biológiai
úton előállított utánzatok, hanem az eredeti, originális biológiai készítmények.

Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még szólni? (Nincs jelzés.) Ha nincs más
jelentkező, megkérdezem a minisztérium képviselőit, hogy kívánnak-e megjegyzést tenni,
vagy valamiféle kommentárt fűzni a lefolytatott vitához. Tessék parancsolni, Horváth Beatrix
főosztályvezető asszony!

Dr. Horváth Beatrix f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) válaszai
az elhangzottakra

DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen a képviselő urak észrevételeit. Annyiban
szeretnék reagálni az elhangzottakra, hogy valóban - akkor visszafelé indulnék, Zombor
képviselő úr megjegyzésére – a jogszabályi háttér előkészítése folyamatosan egyeztetés alatt
van. Mindazokat a problémákat, amelyek a farmakológiai különbségek miatt ezeknek a
készítményeknek a helyettesíthetőségét nagymértékben korlátozza, a mi oldalunkról is úgy
ítéljük meg, hogy ez a helyettesíthetőség nem kivitelezhető, ezért egy olyan szabályozásra
lenne szükség, ahol elindulhatnak a bioszimiler gyógyszerek, bekerülhetnek a terápiába, a
szakma elfogadja őket, alkalmazza őket, és hogy a költségvetés terhei ezáltal, azzal együtt,
hogy jó minőségű gyógyszereket kapnak a betegek, csökkenhet.

Ezeket a gyógyszereket centrálisan az Európai Gyógyszerügyi Ügynökség
gyógyszerügyi bizottságának véleménye alapján engedélyezik, tehát Magyarországra ezek az
engedélyek érvényesek. Tehát a megjelenésük, ezeknek a vizsgálata egyértelműen
nemzetközi, ahogy már a gyógyszerengedélyezés egész Európában nemzetközi standardok
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szerint működik. A probléma nem a gyógyszerek minőségével van, hanem a biológiai
hatásával, ahogy a képviselő urak is jelezték.

Tehát nem azért jöttünk ide, hogy tanácsot kapjunk a képviselőktől, hogy hogyan
kellene a szabályozást megcsinálni, hanem a vitára meghívást kaptunk, az
együttgondolkodásban szívesen részt veszünk, esetleg tájékoztatjuk a bizottságot a
tekintetben, hogy hogyan halad ennek a szabályozásnak a megalkotása. Azokat a
problémákat, amibe már év elején belefutott a tárca, egy ilyen biolicites szabályozás
elindításával, szeretnénk kikerülni, és messzemenőkig szem előtt tartva, hogy a költségvetési
korlátok között kell ezt megoldani a szabályozóknak. Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony.

DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Elnök
úr, megengedi, hogy az Országos Gyógyszerészeti Intézet részéről is elhangozzon egy
megjegyzés? És az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részéről is.

ELNÖK: Igen, kérjük szépen. Tessék parancsolni! Mindent szívesen fogadunk.
Szeretném megjegyezni, hogy az Egészségügyi bizottságnak van olyan, statútumából fakadó
lehetősége, hogy bár a tárcát meghívja egy ilyen együttgondolkodásra, de a következő lépés
az lesz, hogy előterjesztést fog kérni a tárcától. Szeretném, ha mi most egy határozati
javaslatot megszavaznánk mindezekben a kérdésekben, valóban a befogadástól a klinikai
alkalmazáson keresztül, egészen a költségeknek valahol a gyógyító-megelőző rendszer
keretében történő elhelyezéséig, mi a tárcától fogjuk kérni, hogy előterjesztéssel éljen az
Egészségügyi bizottság felé. Köszönöm szépen. Tessék parancsolni, ki kíván szólni?

Dr. Ilku Lívia jogtanácsos (Országos Gyógyszerészeti Intézet) válaszai

DR. ILKU LÍVIA jogtanácsos (Országos Gyógyszerészeti Intézet): Jó napot kívánok!
Ilku Lívia vagyok, az Országos Gyógyszerészeti Intézet jogi és közigazgatási főigazgató-
helyettes. Én is szeretnék egy kicsit visszamenni a múltba, hiszen ezek a készítmények, illetve
ezeknek egy része, a biológiai készítmények egy része már nagyon régóta a támogatott
gyógyszerkincs részei. Gondoljunk például a kis molekulatömegű Heparinokra, amelyek
ugyanúgy biológiai terápiát jelentenek, és az inzulinkészítmények is, régen emelt és kiemelt
támogatásban részesülnek már a támogatási rendszerben.

A problémát vagy a szerencsét, hogy itt ülünk és erről beszélünk, az okozza, hogy az
eredeti biológiai készítményeknek az adatkizárólagossága, illetve a szabadalmi védettsége
folyamatosan kezd lejárni, és megjelennek azok a készítmények, amit a biológiai
készítményeknél nem generikus, hanem szimiler készítményeknek nevezünk, amelyek
lehetőséget adnak arra, hogy finanszírozási megfontolásokat előtérbe helyezve, egyféle
árcsökkentést lehessen ezeknél a készítményeknél elérni.

Úgyhogy régóta bevezetett készítmények, régóta a terápiában alkalmazzák az orvosok,
csak a szimilaritás megjelenő készítményeiről eddig emiatt nem tudtunk beszélni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd egészítsem ki azzal, ha megengedi, hogy régóta
bevezetett készítmények és tömegével új készítmények jelentkeznek a gyógyszerpiacon.
Tehát nekünk nemcsak a régóta bevezetettekkel van érdeklődésünk, hanem a tömegével
jelentkező új készítményekkel is, amelyek kopogtatnak a magyarországi lehetőségrendszerben
is. Köszönöm szépen. Bidló Judit főosztályvezető asszony kívánt szólni, parancsoljon!
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Dr. Bidló Judit f őosztályvezető (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) válaszai

DR. BIDLÓ JUDIT főosztályvezető (Országos Egészségbiztosítási Pénztár):
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Jelen pillanatban a
gyógyszertámogatásnak közel 15, ha a vérfaktor-készítményeket is ideszámítjuk, akkor
mintegy 20 százalékát költjük biológiai terápiákra, ami egy rendkívül nagy mérték. Ezt a
helyzetet megörököltük, és úgy örököltük meg, hogy nincsen szabályozás sem a biológiai
készítmények támogatásba történő befogadására, sem az egyes támogatási lépések
alkalmazására. Ezért égetően szükségessé vált a szabályozás kidolgozása. Azonban az eddigi
tapasztalatok és a felmerült kétségek alapján a szabályozás megalkotása előtt véleményünk
szerint rendkívül szükséges, hogy a befogadott biológiai terápiáknál vizsgáljunk real-life
effectiveness-t, illetve real-life cost-effectiveness-t, tehát meg tudjuk nézni azokat, hogy a
befogadott biológiai terápiák valóban hozták-e azokat a hatásosságbeli mutatókat, amiket a
befogadás során ígértek, és ezeknek az ismeretében lehet dönteni a további támogatásról, a
támogatási rendszer átalakításáról, illetve adott esetben a bioszimiler-készítmények
alkalmazásáról.

A bioszimiler-készítményekkel kapcsolatban természetszerűen figyelnünk kell azokra
a buktatókra, amelyek a váltással járnak. Ugyanakkor arra szeretnénk felhívni a figyelmet,
hogy van egy olyan érdekes tendencia a befogadott biológiai terápiák között, hogy amikor
nem bioszimiler-készítményről van szó, csak például hasonló, utalnék itt a rheumatoid
arthritis kezelésére szolgáló TNF-alfa gátló csoportra, amikor csak hasonló készítményekről
van szó, akkor ott nagyon gyakori a váltás a gyakorlatban, ezt mutatják a vénykiváltási
adataink. Amikor viszont bioszimiler-készítményről van szó, akkor gyakorlatilag a szakmai
jelzés alapján elképzelhetetlen a váltás.

Ezeket meg kell néznünk a valóságban, folyamatosan vizsgáljuk például a vérfaktor-
készítmények esetén az inhibitor-képződés nagyságát, az elterjedését, amely több százmillió
forintos betegenkénti kiadást jelent a kezelés során, és amennyiben ezek az adatok
megvannak, ezeknek a birtokában égetően szükséges az új szabályozás, hiszen nincsen
nevesítve jelen pillanatban a jogszabályban a befogadásra vonatkozóan és a támogatásra
vonatkozóan a biológiai, illetve a bioszimiler-készítmény. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda asszony, az OGYI
főigazgató-helyettese kíván szólni. Parancsoljon!

Dr. K őszeginé dr. Szalai Hilda főigazgató-helyettes (Országos Gyógyszerészeti
Intézet) válaszai

DR. KŐSZEGINÉ DR. SZALAI HILDA főigazgató-helyettes (Országos
Gyógyszerészeti Intézet): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Asszonyok és
Képviselő Urak! Engedjenek meg néhány gondolatot hozzátenni az itt felvetettekhez. Valóban
a biológiai gyógyszereket, beleértve az originálisokat és a bioszimiler gyógyszereket is az
EMEA, a most már EMA-nak nevezett Európai Gyógyszerügynökség biztosítja számunkra.
Tehát ők az engedélyező hatóság. Ugyanakkor a magyar, az Országos Gyógyszerészeti Intézet
is részt vesz ezekben a centralizált eljárásokban, magunk is, magam is vezettem
gyógyszerminőségi értékelését két ilyen centrálisan engedélyezett gyógyszernek is, úgyhogy
azért részt veszünk mi ebben, csak nem mi vagyunk az engedélyező hatóság, hanem szakértői
szinten folyunk bele a centrális értékelésbe. Tehát ez lenne az egyik gondolatom.

A másik pedig: nyilvánvalóan a szimiláris gyógyszerek olcsóbbak, és a kérdés
általában úgy szokott felmerülni, hogy szabad-e egy olyan beteget, aki az originális
gyógyszert kapta, átállítani az olcsóbb gyógyszerre, pusztán financiális megfontolásokból.
Helyes-e ez, szakmailag elfogadható vagy nem?



- 19 -

A bioszimiláris gyógyszernek apró különbségek vannak a hatóanyagában az originális
gyógyszerhez képest. Ezek az apró különbségek a glikozilációs mintázatban, bizonyos poszt-
transzlációs struktúrákban bizony, okozhatnak, előfordul, hogy okoznak különbséget a
termékkel kapcsolatos immunválaszokban, aminek jelentősége lehet a semlegesítő antitestek
mennyiségének, minőségének kialakulásában, úgyhogy gyógyszertári kicserélhetőséget az
Országos Gyógyszerészeti Intézet egyik készítmény esetében sem, tehát az originális és a
bioszimilárisok között nem engedélyez.

Az orvos általi kicserélhetőség, a váltás az originálisról a bioszimilárisra, ez mindig
alapos megfontolás tárgyát kell hogy képezze, és tulajdonképpen termékcsoportonként is
különböző stratégiákat lehet itt alkalmazni, mert vannak olyan biológiai készítmények,
például az inzulin vagy a növekedési hormon, ahol nincsen glikoziláció. Tehát tulajdonképpen
a hatóanyag szinte teljes mértékben azonosnak tekinthető. Ott sokkal kisebb a kockázata
esetleges differenciáknak a későbbi immunválaszban, mint például vegyük a VIII-as és IX-es
faktort, ahol a legmarkánsabban írták le ezeket a bizonyos semlegesítő antitesteket, és ami
sajnos, nincs kizárva más biológiai gyógyszereknél, például az erythropoetin vagy akár a most
még nem téma, de pár év múlva szintén nagyon élesen felvetődő monoclonalis antitestek
vonatkozásában.

Tehát úgy gondolom, kellő óvatossággal kell eljárni a változtatásnál, de kizárni
teljesen nem zárnám ki.

ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató-helyettes asszony. Nagy Kálmán képviselő úr
akart még szólni, utána Bene Ildikó képviselő asszony.

További észrevételek, válaszok

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Annyiban szeretnék reagálni erre, hogy én az elnök
úrnak azt a fajta előterjesztését támogatom, hogy a tárcával kapcsolatosan igazából, ha
nagyon leegyszerűsítem, akkor megkérdezem, hogy mit akar tőlünk. Tudniillik itt alapjában
véve arról van szó, hogy például monoclonalis antitest körülbelül 300-féle van, amelyik a
világon ma forgalomban van. Tehát szembe kell néznünk, hogy a gyógyszerek egy része –
mint ahogy önök is említették – átalakulóban van.

Ha a szabályozás ezzel kapcsolatosan rossz, akkor az Országgyűlés Egészségügyi
bizottsága készséggel támogatja, hogy a szabályozás jobb legyen, de önmagában magáról a
készítmények alkalmazhatóságáról, annak a befogadásáról, a befogadás formáiról
mindenféleképpen egy előterjesztés szükséges, mert az speciális ismereteket igényel. Magam,
aki a haematológiát azért elég jól ismerem, de magam sem mernék ebben a vonatkozásban
egyértelműen, direkt állást foglalni.

Tehát tisztelettel kérdezem és kérem, hogy egy olyan jellegű előterjesztést kérünk,
hogy milyen jellegű szabályozásra mondjunk igent vagy nemet ezzel kapcsolatosan, mert
akkor választ tudunk adni a kérdésre. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bene Ildikó képviselő asszony!

JÁNOSINÉ DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagy Kálmán képviselő
úr megfogalmazta azt a kérdést is, amit elsőként szerettem volna megkérdezni, illetve azt
szeretném még megkérdezni, hogy nagyon szigorú protokolljai vannak mondjuk egy biológiai
terápiának - tudjuk, hogy sokféle van - a beállítására. Viszont akkor az a kérdésem, hogy ha
megvannak ezek az esetleges szimiler lehetőségek, annak van-e valamiféle szabályozása,
hogy milyen módon lehetséges akár mondjuk egy eredetiről egy bioszimiler-készítményre
vagy milyen protokollja lehet annak, van-e ilyen típusú szabályozás?
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A másik kérdésem pedig az, hogy Kovács képviselőtársam mondta, hogy rendkívül
nagy aránytalanságok vannak az országban az esetleges centrumokat illetően, és azt is tudom,
hogy nagyon sok kórház pályázna arra vagy szeretne biológiai terápiában részesíteni
betegeket. Tehát nekem az a kérdésem, hogy van-e egy olyanfajta gondolkodás, van-e egy
olyanfajta tervezett lépés, ami esetlegesen akár centrumoknak, bizonyos tekintetben
centrumoknak a létrehozását is, ilyen alapon azoknak a betegeknek az elérhetőségét
biztosítaná, akik biológiai terápiára várnak. Megvannak-e ezek a szabályozások vagy van-e
erre törekvés? Ez azért egy elég nehéz probléma jelenleg. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. A vitát lezárom, és kérdezem, hogy a
minisztérium részéről jelen lévő kiváló szakemberek kívánnak-e még az elhangzottakra
reagálni. Tessék, főosztályvezető asszony!

DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nagy
Kálmán képviselő úr számára csak azt szeretném mondani, hogy Mikola elnök urat kérném
segítségül, hogy arra a kérdésre megválaszoljon, hogy mit várnak a képviselők most a tácától.

ELNÖK: Egyértelmű választ.

DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
kaptunk felkérést előterjesztés készítésére.

ELNÖK: Meglesz, erre készülünk a vita eleje óta. (Derültség.)

DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Bene
Ildikó képviselő asszony számára pedig, hogy ezek a centrumok már ma is léteznek az ország
területén… (Dr. Bidló Judit: Erre a kérdésre válaszolnék én.)

ELNÖK: Tessék, Bidló Judit!

DR. BIDLÓ JUDIT főosztályvezető (Országos Egészségbiztosítási Pénztár):
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Külön kell választani a járóbeteg, tehát a
vényre kiváltható forgalmazást és külön kell választani a kórházi forgalmazást. A járóbeteg-
ellátás keretében ezek a készítmények zömében – nyilván vannak olyanok, amelyek nem –
centrumhoz kötötten írhatóak fel. Az, hogy mely centrumokban rendelhetők az egyes
készítmények, ezt a szakmai kollégium véleménye alapján és összeállított listája alapján az
Egészségügyi Minisztérium teszi közzé egy közleményben.

Tehát úgy gondolom, hogy ha erre szakmai igény van, és ezt a szakmai kollégium is
tudja jelezni, ezen az elosztáson bármikor lehet változtatni. Az a tapasztalatunk, hogy az
elosztás módja sokszor javít a hozzáférhetőség mellett az egyéb más egészségügyi mutatókon
is, úgyhogy ez elől nem zárkózunk el. Viszont az nagyon fontos, hogy csak szakmailag erre
alkalmas helyeken kerüljenek ezek a készítmények alkalmazásra. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a tisztelt bizottságnak egy javaslattal szeretnék
élni, ami egyben határozati javaslat is, és ehhez kérem a megjegyzéseket. A tárca felé
jelezném azt, hogy mit vár a bizottság, ez a megfogalmazás egy kicsit általános lesz, tehát
szabad mozgástere lesz a tárcában itt a dologban.

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága felkéri a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot,
hogy az úgynevezett biológiai gyógyszerek helyes magyarországi alkalmazásával
kapcsolatban készítsen előterjesztést a bizottság számára. Ebben adjon tájékoztatást a
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biológiai gyógyszerek forgalomba-helyezési engedélyezése ügyében, az ártámogatás
rendszere kialakítása terén, a racionális beszerzés és terápiás alkalmazás érdekében tett, illetve
tervezett intézkedéseiről.

Az elképzelés szerint ezt a tájékoztatást a következő év márciusában, tehát a tavaszi
ülésszaknak valamikor az indulásakor várnánk. Ez a javaslat a bizottság felé.

Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban még megjegyzése vagy
változtatnivalója. Kovács Tibor képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Csak egy nagyon rövid megjegyzés, hogy mindenki
egyformán értse, elnök úr. Tehát azt javasolja az elnök úr, amivel mi maximálisan
egyetértünk, hogy ezek valamiféle bizottsági előterjesztés vagy törvényjavaslat formájában
jelenjenek meg?

ELNÖK: Bizottsági előterjesztésre gondoltunk. Nem is mertem gondolni arra, hogy
egységes törvény szabályozza a biológiai készítmények ügyét, de a felvetést majd
megfontoljuk. Köszönöm szépen.

Határozathozatal a határozati javaslatról

Van-e még valakinek megjegyzése? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérdezem a tisztelt
bizottságot, hogy elfogadja-e ezt a határozati javaslatot. (Szavazás.) A bizottság elfogadta a
határozati javaslatot.

Tehát tisztelettel kérjük a tárca képviselőit, az OEP képviselőit, hogy segítsék a
bizottság munkáját ezen a területen, hiszen nagyon nagy a tájékozatlanság a
szakmapolitikában is ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, hátha sikerül egy olyan előterjesztést
megvitatnunk, ami számunkra a tisztábban látást, a politikai, szakmapolitikai munkánkban
pedig az eszközöket biztosítja majd. Köszönöm szépen a NEFMI részéről a megjelenést.

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését
célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1376. számú
törvényjavaslat

Tisztelt Bizottság! Áttérünk a harmadik napirendi pontra. Tisztelettel köszöntöm a
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről megjelent Szatmári László főosztályvezető-helyettes
urat, Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettes urat és Borka Norbert ügyintéző urat. Kérem,
hogy foglaljanak helyet!

A módosító határozati javaslatok megvitatása

A harmadik napirendi pont az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a
könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs
kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslat. A bizottság feladatkörébe tartozik a módosító javaslatok értékelése,
elfogadása. Négy olyan módosító javaslat van előttünk, ami a bizottság kompetenciájába
tartozik. Ezek közül a jegyzékben a 8. számon dr. Gyenes Géza képviselő úrnak a fogyatékos
gyermekek családi pótlékja ügyében benyújtott módosító javaslata az első, ami összefügg a
10. pontban szereplő módosító javaslattal. Kérdezem a tárca jelen lévő képviselőit, hogy mi
az álláspontjuk a módosító javaslattal kapcsolatban.

SZATMÁRI LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány ezt a módosító javaslatot nem támogatja.
Azonnal hozzátenném azt, hogy ez a módosító javaslat valójában nem a családi pótlékot
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érinti, hanem a családi kedvezményre vonatkozóan fogalmaz meg eltérő javaslatot. Ezzel
kapcsolatban a kormánynak az az álláspontja, hogy itt a fokozott támogatást adórendszeren
kívül kell megvalósítani, mint ahogy ez a családi pótléknál valóban így is van.

Tehát a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekek esetében – mint a
bizottság előtt is bizonyára ismert – magasabb összegű családi pótlék jár vagy az e
gyermekeket nevelő szülőknek, vagy ha nem maguk jogosultak erre az ellátásra, akkor ennek
az ellátásnak a címén. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kinek van a javaslattal kapcsolatban
megjegyeznivalója. Gyenes Géza képviselő úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Mint előterjesztő, természetesen teszek javaslatot,
illetve megjegyzést. Én gyakorlatilag csak és kizárólag az eltartott fogyatékosra gondoltam.
Nyilván a fogyatékosok egy része rendelkezhet akár saját jövedelemmel és keresettel. Amire
ön hivatkozott indoklás gyanánt, hogy azért nem tudják elfogadni, mert a kiemelt családi
pótlék, vagy nem tudom, mi volt a másik, amit mondott, úgy érzem, hogy ez nem
kompenzálja. Hiszen gondoljon bele azoknál a családoknál a tisztelt tárca képviselője, ahol
ilyen gyerekkel, eltartottal – nemcsak gyerekkel, mert ez lehet már 30-40 éves is – kell
foglalkozni, egyszerűen olyan hatványozott kiadásaik vannak egy egyszerű utazásnál,
utaztatásnál, nem beszélek arról, hogy ha véletlenül módja van például elvinni nyaralni vagy
pihenni ezt a gyereket, nagy pluszköltségeik vannak. Ezért gondoltuk, hogy az adónál is
esetleg adjunk egy ilyen támogatást, ezért javasoltam, hogy egy ilyen gyereknél feltétlenül az
adójóváírásnál gyakorlatilag kapjon egy plusztámogatást.

Nem igazán értem a tárca indokát, válaszát, ezért tisztelettel kérem önt, hogy ha
lehetséges, én kérnék három napon belül egy részletes választ az előterjesztésem elutasítására.
Köszönöm.

ELNÖK: Mi ezt egy percen belül fogjuk kérni, hiszen a bizottság is kíváncsi lesz
főosztályvezető-helyettes úr véleményére. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valaki
másnak a javaslattal kapcsolatban megjegyeznivalója. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor
tisztelettel kérem főosztályvezető-helyettes úr válaszát.

SZATMÁRI LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Meg tudom ismételni, amit az előbb mondtam. Tehát ezekben az esetekben a kormánynak az
az álláspontja, hogy a fokozott támogatást nem az adórendszeren keresztül, hanem az
adórendszeren kívüli támogatásokkal célszerű megoldani, és arra utaltam, hogy ilyen típusú
támogatás, tehát magasabb összegű támogatás jelenleg is van, és ennek a fenntartása
mindenképpen indokolt.

Tehát az az álláspont, hogy ezt adórendszeren kívüli eszközzel célszerű biztosítani.
Arra én külön nem tértem ki természetesen, az úgy van, ahogy képviselő úr mondja, hogy
különböző módon jogosultak ezekre, például a családi pótlékra a családok. Van olyan kör,
ahol még maguk a szülők jogosultak a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a
felnőttkorú fogyatékkal élők vagy tartós beteg esetében már maga jogosult, tehát saját jogán
jogosult erre a magasabb összegű támogatásra.

Tehát ez a megjegyzésem pusztán ennek szólt. Tehát ennyi a válaszom, és ha úgy
tetszik, ez a részletes válasz ebben a pillanatban.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Szavaznunk kell. Kérdezem a
bizottságot – a kormány nem támogatja a javaslatot -, hogy ki támogatja a módosító
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javaslatot. (Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás?
(Nincs jelzés.) Nincs.

A bizottság nem támogatta, de az egyharmadot megkapta.
A következő módosító javaslat az 59. számon Vágó Gábor és Scheiring Gábor

képviselő urak javaslata, a tb-járulékok mértékével foglalkozik. Kérdezem a kormány
képviselőjét, támogatják-e.

SZATMÁRI LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt képviselőket, kinek van megjegyzése,
kérdése. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor szavazunk. A kormány nem támogatja az 59. számú
javaslatot. Kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki tartózkodik? (Nincs jelzés.)

A bizottság nem támogatja, de egyharmadot kapott.
A következő javaslat a 60. számot viselő javaslat, Szekeres Imre képviselő úr

módosító javaslata, a tb-járulékokkal foglalkozik. Kérdezem a kormány álláspontját,
támogatja-e a javaslatot.

SZATMÁRI LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Tessék, Kovács Tibor képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném tájékoztatni a
bizottságot ezzel a módosító indítvánnyal kapcsolatban, hogy az MSZP képviselőcsoportja
Szekeres Imre képviselő úr neve alatt egy koherens adócsomagot nyújtott be, a saját
elképzeléseit az adótörvényekhez, és ha megengedik, miután ezek összefüggenek, hiszen az
ajánlásban is úgy szerepel, hogy összefüggő javaslatokról van szó, ezeknek a részleteit egy-
egy mondatban elmondanám.

Mi javasoljuk megtartani a sávos adózást, némi módosítással a jelenleg is hatályos
személyi jövedelemadó kulcsok tekintetében. Javasolunk megfontolni a kormánynak a családi
adókedvezmények tekintetében két dolgot. Az egyik az, amit az általános vitában is
elmondtunk, hogy a két- és háromgyermekes családoknak a nagyobb része, a kétgyerekes
családok esetében mintegy 60 százalék, a háromgyerekesek esetében pedig közel 90 százalék
nem fogja tudni teljes mértékben igénybe venni a családi adókedvezményt, mert egyszerűen
nincs annyi jövedelme.

Ezért javasoljuk a negatív adózás bevezetését itt, ami azt jelenti, hogy az a család, aki
a munkajövedelme alapján nem tudja a teljes adókedvezményt igénybe venni, az
visszaigényelhesse az adóhatóságtól. De hogy ez ne jelentsen túlzottan nagy terhet, mert
említettem, hogy nullszaldós a csomag, tehát amennyi bevételtöbbletet jelent például a sávos
adózás, az nyilván a kiadási többleteket kompenzálja. Tehát ilyen tekintetben nem jelent
pluszterhet a költségvetésnek. Ezért egy családikedvezmény-korlátot vezetnénk be a
legmagasabb jövedelmi kategóriákban, ez a 8 millió forintot meghaladó jövedelmi kategóriát
jelenti.

Javasolnánk ugyanebben a csomagban az adójóváírás megtartását, tudják
képviselőtársaim, hogy ez most csökken, és jövőre a kormány szándékozik ezt kivezetni. Ez is
a legalacsonyabb jövedelmi sávban jelentene könnyebbséget.

Javasoljuk továbbá a személyi jövedelemadó és a vagyoni jellegű bevételek,
tulajdonképpen az osztalékadó kulcsának a szétválasztását, megtartva a jelenlegi kulcsokat,
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mert úgy gondoljuk, hogy a társadalmi tehervállalás szempontjából nem ugyanaz a teher egy
személyi jövedelemadó esetén, mint egyéb más jövedelmek esetén.

Van még egy javaslat: képviselőtársaim emlékeznek rá, az elmúlt években a
parlamentben is vita volt erről, bizonyos területen sikerült megoldást találni, de javasolnánk
az alapvető élelmiszerek esetében, a tej, a kenyér esetében az 5 százalékos áfakulcsba történő
átsorolását ezeknek az élelmiszereknek. Tehát a 4-től kezdődő összekapcsolódó módosító
indítványok ilyen értelemben csomagként ezt tartalmazzák. Ezt szerettem volna elmondani a
képviselőtársaimnak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a 60. számú, most
tárgyalt módosító javaslatot, amely összefügg a 62-es és 63-as javaslatokkal, ki támogatja.
(Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Ki tartózkodott?
(Nincs jelzés.)

Tehát a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmadot kapott.
Soron következik és egyben az utolsó a 75. számú módosító javaslat, dr. Gyenes Géza

képviselő úr javaslata, orvosi működési jog értékesítésének adóvonzataival foglalkozik.
Összefügg a javaslat a 49., 52., 55., 57. számon benyújtott módosító javaslatokkal. Kérdezem
a kormány képviselőjét, támogatja-e a kormány a javaslatot.

SZATMÁRI LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, kíván-e valaki szólni. Gyenes Géza
képviselő úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Meglepődve hallom, hogy a kormány nem támogatja,
ugyanis az egészségügy megmentése, ami a kormányprogram, többek között az alapellátásban
is komoly probléma, és azonnali segítséget igényel. Ugyanis az, hogy most az alapellátásban,
amit az alapellátók számításaik alapján kértek volna vagy szükségük lett volna, akár a
finanszírozásuk megduplázására, erre látjuk, hogy nincsen forrás. Ezért úgy gondoljuk, hogy
az is segítséget jelent, több okból is. Egyrészt az alapellátás elidősült, az utánpótlás nem akar
bejönni, egy csomó anyagi akadálya van az utánpótlás bejövetelének, többek között az, hogy
olyan adók is terhelik a praxist, mint például az iparűzési adó, holott éppen a NEFMI-nek és
még egy minisztériumnak van egy közös határozattervezete, ahol az egészségügyi ellátást –
beleértve az alapellátást is – közszolgáltatásnak tekintik.

Ha közszolgáltatás az egészségügyi alapellátás, és ugyanúgy a távfűtés, a melegvíz, az
ivóvíz és a csatornaszolgáltatás is közszolgáltatás, akkor nem értjük, hogy a kormány ilyen
helyzetben, amikor segíteni kell az alapellátáson, miért nem tudja például az iparűzési adót
erre való hivatkozással egyszerűen elengedni az alapellátóknak?

Ugyanígy problémát jelent a praxisban való elhelyezkedésnél, hogy a működtetési jog
megvásárlásának komoly illetéke van. Amikor az illetéktörvényben végeztek egy átalakítást,
és az illetékeket a 10 százalékos kategóriából levitték a 4 százalékosba, máig sem értjük, hogy
akkor a háziorvosi működtetési jog illetékét miért nem vitték le a 4 százalékba, hagyták a 10
százalékban. Most mi azt kérnénk, hogy ezt teljesen engedjük el, hiszen egyáltalán pang a
piac, az, hogy valaki háziorvos legyen ifjúként, vásárolnia kell működtetési jogot, és az illeték
is egy komoly kiadást jelent. Tehát megint csak tele vagyok kérdőjellel, hogy ezt miért nem
tudja a kormányzat átlátni. Természetesen szja-vonzata is van ennek, és szeretnénk, ha a
kormány legalább úgy, mint a lakás-elidegenítéseknél alkalmazott módon számolná ki azt az
szja-t, vagy akár elengedhetné, pontosan ugyanezekkel az érvekkel, hogy ha egy olyan
ellátórendszernek a működését és működtetését könnyíteni akarja, amire nincs most mód,
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hogy anyagilag, csak a ciklus végéig – legalábbis így hangzott az ígéret -, ez a háziorvos
kollégáknak nem elegendő. A háziorvos kollégák között, felhívom a kormány, a gazdasági
kormányzat figyelmét, hogy 1600 nyugdíjkorhatáron túl dolgozó kolléga van. Ha ezek a
kollégák leteszik a lantot, pontosan azért, mert elegük van abból, hogy egyszerűen ők fizetik
ki gyakorlatilag a társadalombiztosítás helyett, az egész ellátást ők finanszírozzák részben,
azzal, hogy nem tudnak bért sem kivenni. Egy kórházban egyszerű dolog van, mert a
kórházban mit csinál? A kórházigazgató nem fizeti ki a beszállítót, de a bért ki kell fizetni. Az
alapellátásban azért tud nulla százalékon maradni, tehát veszteség nélkül maradni, mert
magának és az asszisztenciájának nem ad egyáltalán bért, vagy olyan szintű bért ad, ami
nevetségesen kevés. Lásd: volt egy törekvés, amiben azt kértük, hogy az úgynevezett piaci
alapú adóztatástól a háziorvosok bérénél tekintsen el a kormányzat, kaptam a miniszter úrtól
egy biztató választ, öntől is egyszer, amikor a bizottságon ezzel az előterjesztéssel
kapcsolatban szintén ott ült és a kormány részéről nem értett egyet, de kaptam legalább egy
biztató választ, hogy az adótörvényben tervezik ennek az adónak a megszüntetését, vagy
éppen a háziorvosok szempontjából.

No, ugyanilyen megfontolásból kértem volna a kormány támogatását, és ha nem
kaptuk meg, most is kérnék egy részletes indoklást, mert végtére is nem tudom, hogy mit
tervez a kormány idén, azonnali intézkedésként az alapellátás anyagi helyzetének javítására.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megjegyezni hozzászólásként, hogy a
kormány tudomásom szerint – és közvetlen információim vannak erről – készül a teljes
alapellátás rendszerének az újragondolására - erről már megbeszélések során is hallhattunk-,
ebben a praxisjog, működési jog újragondolására. Tehát mi, miközben szimpatizálunk a most
tárgyalandó javaslatban foglaltakkal, úgy gondoljuk, hogy ezt egy komplex, az alapellátás,
háziorvoslás teljes rendszerének az újragondolása keretében kellene és elsősorban a szakmai
ágazatvezetésnek szabályozási tevékenységben elindítani.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki óhajt még szólni. (Nincs jelzés.) Ha senki,
akkor kérem a kormányzat képviselőjét, hogy képviselő úr kérdésére szíveskedjék válaszolni.

SZATMÁRI LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Meg fogjuk osztani a válaszadást Kanyó Lóránt
főosztályvezető-helyettes úrral. Ebből a csomagból az szja része tartozik hozzám. Itt két
dolgot mondanék. Elhangzott, hogy a kormány ígéretet tett arra, hogy a tevékenységszokásos
piaci érték alapján történő járulékfizetés rendszerét megszünteti. A benyújtott törvényjavaslat
erről szól, tehát ez a rendszer meg fog szűnni.

Sőt, azon a bizottsági ülésen azt is ígértem, hogy a kormány gondoskodni fog arról,
hogy az ezzel kapcsolatos átminősítgetéseket már a 2010. évvel kapcsolatban se kelljen
végrehajtani. A benyújtott törvényjavaslat erről szól. Tehát benne van. A kormány ezt az
ígéretét, amit ott a bizottságon megígért, a benyújtott törvényjavaslatban tartja.

Tehát szeretném, ha ezt a jegyzőkönyv rögzítené, hogy szó nincs arról, hogy a
kormány ilyen szempontból egyfajta ígéretét szegte volna, tehát ezeket az ígéreteket a
kormány tartja, a benyújtott javaslat ezt tükrözi.

A praxisjog átruházásából származó jövedelem adóztatása. Abban az esetben, amikor
a praxisjog olyan módon kerül a praxist működtetőnek a birtokába, hogy azért ellenértéket
fizetett, abban az esetben, ha átruházza, az értékcsökkenésként el nem számolt praxisjog egy
összegben leírható. Tehát ez régóta része a szabálynak, és egyébként még az is része a
szabálynak, hogy amennyiben viszont praxisjogot vásárol, hiszen úgy tudja működtetni a
praxist, abban az esetben viszont ez értékcsökkenésen érvényesíthető. Az pedig nem igazán
látható be, hogy ha egyébként ebből valóban egy pozitív, tehát egy hozamjellegű jövedelem
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van, hogy az vajon, miért ne adózzék. Tehát igazából nekünk az adóztatásban nemcsak azt
kell indokolni, hogy mi, miért adózik, hanem tulajdonképpen azt is, hogy mi, miért nem.

Tehát azt gondoljuk, hogy ameddig ebben a kérdésben el lehet menni az adóztatás
koherenciájának megbontása nélkül, addig most az szja-törvény elment. Az illeték, illetve a
helyi iparűzési adó ügyében pedig átadnám a szót Kanyó Lóránt főosztályvezető-helyettesnek.

KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium):
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Gyenes Képviselő Úr! A háziorvosok helyi iparűzésiadó-
kötelezettsége tulajdonképpen elég régre nyúlik vissza, elég nagy az ellenállás a tekintetben,
hogy miért is kell fizetni ezt az adót. Amire a válasz tulajdonképpen az, hogy végső soron a
háziorvosi tevékenység, ha valaki vállalkozási tevékenység formájában végzi, bár furcsa, és
lehet, hogy az önök fülét bántja, de nem különbözik semmilyen más egyéb vállalkozási
tevékenységtől. (Dr. Gyenes Géza: Ez egy kvázi vállalkozás, bocsásson meg, főosztályvezető-
helyettes úr!) Az adónorma, a jogszabály konzisztens és következetes a tekintetben, hogy a
vállalkozási tevékenységgel összefüggésben egy adókötelezettséget rendel. Ez az
iparűzésiadó-bevétel a helyi települési önkormányzatok bevétele, ők döntenek arról, hogy ezt
mire fordítják, akár fordíthatják arra is, hogy helyben az egészségügyi ellátást fejlesszék,
hozzájáruljanak, és ezt a bevételt akár célzottan erre fordítsák. Ezt helyben dönthetik el.

Úgy gondolom, hogy Gyenes képviselő úr – ahogyan arra egyébként Mikola elnök úr
is utalt – egy sokkal tágabb kontextusba helyezendő kérdésről beszélt. Nevezetesen arról,
hogy hogyan történik a háziorvosi praxis jogi helyzetének rendezése, illetve a finanszírozása.

A nemzetgazdasági tárca meggyőződése szerint a finanszírozási kérdéseket, a
problémákat a háziorvosi ellátással összefüggésben nem az adórendszeren, nem az
adójogszabályokon keresztül kell vagy lehet megoldani, hanem erre vannak azok a megfelelő

jogszabályok, és vannak azok a finanszírozási szabályok, amelyek ezeket a feszültségeket
rendezik.

Az adónorma igyekszik egy konzisztens rendszert alkotni és felépíteni. Ha ezt
különféle szabályokkal cizelláljuk, akkor ezek újabb és újabb igényeket keltenek, ami a
norma erodálódásához vezet. Most lehet, hogy ez persze Gyenes képviselő urat kevésbé
érdekli vagy kevésbé hatja meg, de én azt tudom válaszolni erre a kérdésre, hogy ha a
probléma a háziorvosi ellátással összefüggésben a finanszírozás, akkor ezt a finanszírozás
oldalán kell megoldani, nem pedig az adószabályok oldalán.

Ami pedig az illetéket illeti a praxisjog kapcsán, amikor a praxisjogot eredetileg
megkapták a háziorvosok, az illetékmentes volt, és illetékmentes az a szerzés is, aki ettől az
illetékmentesen szerzőtől szerzett. Tulajdonképpen az illetékkötelezettség csak akkor áll be,
ha már egy adott praxist harmadik személy szerez meg.

Itt is az a helyzet, hogy már ezek is elég kedvező szabályok, és nem vagyok
meggyőződve arról, hogy azért nem cserélődnek a praxisok, mert ezt illetékfizetés terheli.
Persze, nyilván Gyenes képviselő úr ezt másképp látja. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes Géza képviselő úr, utána Kovács Tibor képviselő
úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Bocsásson meg a közbekiabálásért, elnézést kérek, de
amikor szóltam, amikor azt mondta, hogy ugyanolyan vállalkozó, ne haragudjon, aki ilyet
mond, hogy egy háziorvosi vállalkozó megegyezik bármilyen vállalkozással akkor, amikor
egy államilag meghatározott finanszírozást kap, ráadásul degresszióval, ráadásul területi
ellátási kötelezettséggel. Másképpen közelítem meg a kérdést: ha engem, Gipsz Jakab
vállalkozót, aki biliket gyártok, jön az állam és megterhel plusz adóval, mondjuk iparűzési
adóval, én mit tudok csinálni, mint vállalkozó? Nagyszerűen tudok alkalmazkodni. Egy:
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leállok a biligyártásról, kettő: felemelem a bili árát, és megfizettetem a vásárlóval, és akkor
valóban ki tudom védeni a piaci hatásokat.

Egy háziorvos nem hagyhatja abba a szolgáltatását, semmiféle árat nem emelhet, tehát
egyszerűen mi az, hogy háziorvos ugyanolyan vállalkozó? De ha már mégis úgy kell
tekinteni, akkor a hatályos törvényeket idéztem, csak erre ön nem reagált, amikor a távfűtés,
melegvíz, ivóvíz és csatornaszolgáltatás, függetlenül attól, hogy vállalkozások végzik, arra
hivatkozással, hogy ezek közszolgáltatások, iparűzésiadó-mentessé tették. Bocsásson meg,
akkor miről beszél ön, hogy az adórendszer nem engedi meg az ilyen elvtelen kivételeket. Ez
nem elvtelen kivétel, ez egy lakossági közszolgáltatás, és ha ez a lakossági közszolgáltatás
bocsánat, megszűnik azért, mert nincs utánpótlás, mert otthagyják a kollégáim, és elmennek
külföldre, akkor a politika felelőssége igenis, megvan. A mi felelősségünk, mint politikusok,
hogy megváltoztassuk azokat a jogszabályokat, ami egy ilyen vészhelyzetben nem tud
segíteni az egész nemzeten. Márpedig az egész alapellátás és az egészségügy nemzetstratégiai
kérdés.

Én ezt rövidlátásnak látom, és az indokait, függetlenül attól, hogy szakmailag
kétségtelen, biztosan igaza van, persze, hogy én nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Tibor képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Én Gyenes képviselő úrnak ajánlanám
azt talán, hogy egy kapcsolódó módosító indítvánnyal megpróbálni kezelni ezt a helyzetet,
mert abból a szempontból én maximálisan egyetértek vele, hogy egy normatív finanszírozás
nem tekinthető vállalkozási bevételnek, hiszen azt normatív módon finanszírozzák.

Van csekély mértékben ugyan, de a háziorvosi tevékenységnek is vállalkozási jellege.
Tehát ha beadna egy olyan módosító indítványt, hogy csak az után a rész után, amit
vállalkozási jelleggel szedett be bevételként a háziorvos, és a normatívan támogatott bevétel
után nem, de a vállalkozási jellegű tevékenység után kelljen iparűzési adót fizetni, akkor úgy
gondolom, hogy ez egybeesik az adózási szabályokkal, nem jelent kivételt az alól. de
ugyanakkor gyakorlatilag azt a célt szolgálná, amit ön kezdeményezett.

Tehát ezt egy kapcsolódó módosító indítvány formájában, hogy az után kelljen csak
iparűzési adót fizetni, ami vállalkozási jellegű bevétele volt a háziorvosi szervezetnek vagy
bt.-nek vagy természetesen egyéb más formában működő szervezetnek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Garai István Levente képviselő úr!

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Valahogy én is így gondolom, mint
részben vagy egészében gyakorló orvos, hogy érdekes dolog ez a háziorvoslás, hogy
mennyiben vállalkozás. Azért ilyen abszolút egyszerű dolgok meg vannak határozva, mint
úgymond a szolgáltatás ára, tehát ezt nem a vállalkozó határozza meg. Nyilvánvalóan a
betegek érdekében és az egész dolognak a természeténél fogva kívülről meg van határozva a
jogszabályban ennek a terjedelme, meg van határozva a minősége.

Tehát igazából minden meg van határozva, hogy mire lehet vállalkozni, arra, hogy az
ember csinálja vagy nem csinálja, de úgy gondolom, hogy azért vannak etikai és orvosi
elvárások, hogy ha a helyzet romlik, akkor is illik csinálni, mert orvosok vagyunk, ha még
rosszabb, akkor is illik csinálni. De én is úgy érzem, hogy a vállalkozáshoz igazából semmi
köze nincsen, hanem egyfajta kvázi vállalkozás, és ennek megfelelően kellene ezt kezelni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha szabad még egyszer megszólalnom, továbbra is az a
véleményem, hogy a teljes háziorvosi rendszert a finanszírozással együtt végig kell gondolni.
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Most, amikor itt adó- és egyéb vonatkozásairól beszélünk, azért egy háziorvosi praxisra azt
mondani, hogy vállalkozás, ez körülbelül olyan, mint amikor mondjuk a cipész bevétele az
alapján képződne, hogy hányan mennek be az üzletébe, és nem az alapján, hogy mit csinál és
hogy csinál. Tehát ez valóban egy kvázi vállalkozás, ebben egyetértünk, és én továbbra is azt
gondolom, hogy komplex módon kell a teljes háziorvosi rendszert újragondolni, és tudom,
hogy az ágazatvezetésben megvan erre a készség. El is kezdődött egy ilyen gondolkodás, és
ennek keretében javasolnám azt, hogy rendezzük ezeket a problémákat. Ez persze az én
véleményem.

Kérdezem a bizottságot, kíván-e még valaki szólni. Tessék, Szilágyi képviselő úr!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm. Egyetértek, hogy komplex módon kell
kezelni ezt az egész témakört, de a Gyenes képviselő úr által jelzett probléma túlmutat ezen.
Tehát jeleznünk kellene a kormányzat számára, hogy ez a közhasznúság, vállalkozási jelleg -
az összes említett analógiával együtt egyébként – nincsen megfelelően kezelve, tehát biztos,
hogy erre vissza kell térni majd valamilyen formában. Nem ma fogjuk ezt megoldani.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A tisztelt bizottság ezt jelezheti most a szavazatával.
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 75. számú módosító javaslatot. (Szavazás.) 6 igen
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem.

Tehát a módosító javaslatot a bizottság nem támogatja, de egyharmadot kapott.
Köszönöm szépen a megjelenést. Van-e még valamilyen módosító javaslat ehhez, amit

itt szeretne valaki ismertetni, kimaradt volna, vagy úgy érzi, hogy a bizottság
kompetenciájába esik? Kovács Tibor képviselő úr ezzel kapcsolatban?

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Igen. Tisztelettel kérem, elnök úr, hogy a bizottság
szavazzon az általam említett 4-től 31-ig összefüggő módosító csomagról is.

ELNÖK: Kérdezem, hogy mi indokolja ezt képviselő úr szerint.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Az előbbiekben, a legelső módosító indítványnál a családi
adókedvezmények kategóriájába tartozó indítványról szavazott a bizottság, éppen Gyenes
képviselő úrnak az indítványáról. Ebben a csomagban is számos olyan indítvány van, ami a
családi adókedvezményekre vonatkozó, és egymással összefüggő. Tehát ha szavazunk róla,
akkor egy szavazással szavazzunk valamennyi indítványról, ezért kérem, hogy a bizottság
szavazzon erről.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, óhajtja-e
kompetenciába tartozóként az előbb említett módosító javaslatokról történő szavazást. Kérem,
hogy aki óhajtja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem kíván szavazni
erről? (Szavazás.) 12 nem.

Megállapítom, hogy a bizottság nem kíván a képviselő úr javaslatára ezekről a
módosító javaslatokról szavazni.

Köszönöm szépen a kormányzati képviselőknek a részvételt. Kérdezem a tisztelt
bizottságot, kíván-e valaki napirend után megjegyzést tenni. (Nincs jelzés.) Nem. Köszönöm
szépen.

Egyebek

Jövő szerdán, 10 órakor Gyulán találkozunk. Megkérem Hegedűs Juditot, mondja el,
hogy honnan indulunk, hogy indulunk, mint indulunk.
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DR. HEGEDŰS JUDIT, a bizottság tanácsadója: Nagyon korán kell indulnunk, mert
messze van. 6.30 órakor szeretnénk az Irodaház elől elindulni, és úgy tervezzük, hogy fél 8
körül fogunk hazaérni. Ez egy hosszú nap lesz, de három és fél óra legjobb esetben az út, de
ha köd van vagy nem tud menni a kocsi, akkor még több is, úgyhogy kérem a megértést és a
pontos indulást.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát 6 óra 30 perckor indulnak a buszok az Irodaház
elől. Határozatképességet kell biztosítanunk, már csak azért is, mert lehet, hogy más
témákban is szavaznunk kell ott. Köszönöm.

Parancsolj!

DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Kérdezném, hogy a parlament plenáris
ülésével összefüggésben nincsen-e probléma? Szavazás vagy egyéb okból.

ELNÖK: A parlament plenáris ülésen bent ülésre vagyunk kijelölve néhányan, én ezt
el fogom intézni, nem fogunk bent ülni, mert egyszerre Gyulán nem ülhetünk, meg a
parlamentben, fel fogjuk ezt oldani. Köszönöm szépen a megjegyzést, a figyelemfelkeltést.
Köszönöm szépen. A bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc)

Dr. Mikola István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


