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Napirendi javaslat

1. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII.

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2099. szám)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Dr. Gyenes Géza (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Daher Pierre (Fidesz)
Dr. Heintz Tamás (Fidesz)
Dr. Hollósi Antal Gábor (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Iván László (Fidesz)
Jánosiné dr. Bene Ildikó (Fidesz)
Dr. Kovács József (Fidesz)
Dr. Kupper András (Fidesz)
Dr. Szabó Tamás (Fidesz)
Dr. Zombor Gábor (Fidesz)
Dr. Nagy Kálmán (KDNP)
Dr. Garai István Levente (MSZP)
Kovács Tibor (MSZP)
Dr. Kiss Sándor (Jobbik)
Szilágyi László (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Pesti Imre (Fidesz) dr. Mikola Istvánnak (Fidesz)
Dr. Puskás Tivadar (KDNP) dr. Nagy Kálmánnak (KDNP)
Hegedűs Tamás (Jobbik) dr. Gyenes Gézának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Szócska Miklós államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)

Megjelentek

Raffay Bálint szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. MIKOLA ISTVÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm az Egészségügyi bizottság ülésén
megjelenteket, a képviselő hölgyeket és urakat. Tisztelettel köszöntöm Szócska Miklós
államtitkár urat, Páva Hanna helyettes államtitkár asszonyt, Raffay Bálint szakmai tanácsadó
urat, akik a mai napirendi pont előterjesztői lesznek.

Megállapítom a határozatképességet, és kérdezem a képviselőket, hogy kíván-e
napirend előtt valaki szólni. (Dr. Gyenes Géza: Ügyrendben.) Ügyrendi kérdés. Tessék,
alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tekintettel a mai
napirendre, szeretném ügyrendileg kérni, hogy a bizottság szavazza meg, hogy a kamarai
képviselőknek ma szót ad az ülésen, amennyiben szót kérnek. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Másnak napirend előtti felszólalnivalója van-e? (Nincs
jelzés.) Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki egyetért Gyenes Géza alelnök úr
javaslatával. (Szavazás.) 6 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 8 nem. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 1 tartózkodás.

Megállapítom, hogy nem fogadta el a bizottság az ügyrendi javaslatot.
Megjegyzésként csak azt szeretném mondani, és minden képviselőnek szíves

figyelmébe ajánlani, hogy az általános vitára való alkalmasság kérdéséről kell ma döntenünk,
utána következnek még a plenárison az általános vita órái, ennek a végéig módosító
javaslatok beadására van lehetőségünk, ezt követi még a részletes vita, és nem akarom a
Házszabály értelmében végigmondani, hogy még milyen módosító javaslatok beadására van
lehetőségünk, milyen módon tudunk még konzultálni, akár a különböző kamarákkal is. Erre
még széles lehetőség fog nyílni.

Másnak van-e megjegyeznivalója napirend előtt? (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm
szépen.

Írásban kiküldtük a mai egyetlen napirendünket, az egészségügyben működő szakmai
kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat vitájáról,
általános vitára való alkalmasságáról szól az első napirendi pont T/2099. számon nyújtotta be
a kormány a törvénytervezetet. A második napirendi pontban pedig az egyebekről lesz szó.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki fogadja el a napirendet. (Szavazás.) Köszönöm
szépen. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény
módosításáról szóló T/2099. számú törvényjavaslat

Ezek után megkérem dr. Szócska Miklós államtitkár urat, hogy röviden foglalja össze,
vagy ha úgy gondolja, egészítse ki a törvénytervezetet, amely előttünk fekszik.

Dr. Szócska Miklós államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) szóbeli
kiegészítése

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm a
szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Úgy látjuk vagy úgy értékeljük a helyzetet, hogy
az árreform részeként jelentősen meggyengítették a hivatásrendi köztestületek szerepét, és
elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ennek az újragondolása és megerősítése szükséges, és
ez az egészségügy valamennyi szereplője számára kívánatos. Úgyhogy ezen a fennálló
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helyzeten szeretnénk változtatni azzal, hogy a kormány elismeri a hivatásrend képviselőinek a
szakmai önkormányzathoz való jogát, és partnernek tekintjük őket az egészségügy
működtetésében.

A legfőbb szabályozási elemek, amelyek megjelennek a törvényjavaslatban:
visszaállítjuk a teljes körű kötelező kamarai tagságot. A kamarák fogják működtetni a teljes
körű független etikai rendszert, valamennyi hivatásgyakorlóra vonatkozóan, az etikai
szabályok megalkotása a kamarák feladata lesz. Úgy gondolom, ez az a legfontosabb pont,
amiben a kötelező kamarai tagság helyreállítása a legtöbbet tudja hozni. Számos olyan
esetben a közvélemény elé kerülnek ügyek, ahol a hivatásrendeknek kell tulajdonképpen
meghatározni a hivatás gyakorlásának az elveit, és kvázi felügyelni a hivatásgyakorlókat.

Kibővítjük az egészségügyi kamarák szakmai minőségbiztosítási feladatkörét,
különösen a továbbképzések esetében fontos ez, kiterjesztjük a szakmai kamarák
véleményezési jogköreit a szakképzési keretszámok, hiányszakmák, vezetők kinevezése,
felmentése, egyes külföldi oklevelek, diplomák elismerése, az egészségügyi szolgáltatók és az
egészségbiztosítás közötti általános szerződési feltételek véleményezésekor.

A törvényjavaslat egy hosszas egyeztetés során jött létre, két körben egyeztetett az
egészségügyért felelős államtitkárság a kamarák képviselőivel. Itt az az igazság, hogy a
legitim tárgyalópartnereink álláspontját elfogadtuk a kamarák szervezeti felépítésében, a
tisztújítás időzítésében, és azt lehet mondani, hogy az a törvényjavaslat, amely önök elé kerül,
jó közelítéssel konszenzusos javaslat.

Van néhány pont, amelyek vitás pontként fennmaradtak, vagy van olyan, ami az
egyeztetés során vagy a jogszabály alkotása során mintegy melléktermékként még korrekcióra
szorulnak. Amennyiben ilyen jellegű módosító indítvány érkezik, azt mi támogatni fogjuk,
például a tisztségviselők újraválasztásának kérdésköre. Ez egy melléktermékként alakult úgy,
ahogy a jelenlegi formában ez benne van.

Vitás pontként fennmaradt, de aztán konszenzus született ebben a kérdésben, a
tisztségviselőknek járó munkajogi kedvezmények, védelem, ebben a harmadik körben az
egyeztetések során megállapodás történt. Az országos felügyelőbizottság ülésein a miniszter
képviselője tanácskozási joggal vesz részt, tehát ez is egy konszenzusos megoldás az egyik
vitatott pontnál. Két ponton pedig a kormányzat fenntartotta azt, hogy az ő álláspontja
érvényesüljön, ez a tisztségviselők munkabérének limitálása és a tagdíj limitálása volt.
Mindenképpen szeretnénk elkerülni azt, hogy egyfajta kamarai adóként éljék meg a kötelező

tagság visszaállítását a hivatások gyakorlói, és szeretnénk ezáltal egyfajta garanciát nyújtani
nekik, hogy ez nem egy külön teher lesz rajtuk, és szeretnénk őket ellenállás nélkül meghívni
a hivatásrendi munka gyakorlásába, a közéletbe, a legitim közéletbe való visszatérésre.
Úgyhogy ez a célunk.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy az etikai rendszer működtetése mennyire
kritikus az ellátórendszerben, úgyhogy pusztán ezért szükség volna a kötelező kamarai tagság
visszaállítására, de azt szeretném jelezni, hogy például az Orvosi Kamara elnökségével
nemrégiben lefolytatott egyeztetésen például számba vettük azokat a területeket - ezek az
egyeztetések jelenleg is zajlanak -, amit a kamarával megvitatva, egyeztetve fogunk a jövőben
továbbfejleszteni. Tehát elkezdődött egyfajta párbeszéd annak ellenére, hogy azért
értelemszerűen a sajtóban, amely nagyon szenzitív az árnyalatokra, karakteresen bemutatták
ezeket az ellentéteket. Ennek ellenére a párbeszéd fennmaradt, és ennek ellenére a konstruktív
munka zajlik. Ezt tudom megerősíteni a bizottság tagjainak és a közvéleménynek.

Azt hiszem, hogy az általános vitára bocsátáshoz ennyi alapinformációt volt szükséges
elmondani a részünkről. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Érdemi volt a kiegészítés, hiszen ha jól
értettem, akkor kormányzati kezdeményezésre még módosítások lesznek ebben az előttünk
fekvő törvénytervezetben. Néhány kulcsfontosságú kérdés is elhangzott.

Kérdezem a tisztelt képviselőket, ki kíván szólni. Iván László!

Kérdések, hozzászólások, megjegyzések

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne, hogy a
tervezett kamarai törvényben a nyugdíjas orvosokról és a nyugdíjas gyógyszerészekről nem
olvastam megállapítást vagy valamiféle ajánlást. Kérném, hogy ebben tájékoztasson
bennünket államtitkár úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, megjegyzés? Egykörös vitát szeretnénk
folytatni. Gyenes Géza alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr!
Kétségtelen, hogy ez a mostani kamarai törvény a Molnár Lajos minisztersége alatt született
kamarai törvényhez képest valóban több területen is egy előrelépés. Bár nekem az igazi
etalon, nem mintha az teljesen tökéletes lett volna, a kezdet kezdetén, az 1994-ben született
kamarai törvény. Ehhez a törvényhez képest azért azokból az elvett jogosítványokból,
amelyeket a kamaráktól Molnár Lajos elvett, nagyon sok olyan jogosítvány nem került vissza,
ami részben magyarázható, részben pedig nem magyarázható. De mivel most nem a részletes
vitáról van szó, természetesen most nem megyek bele ezekbe a részletekbe, mindenesetre úgy
érzem, hogy a mostani kamarai törvénytervezetet, amit a kormány előterjesztett, általános
vitára mindenféleképpen alkalmasnak látjuk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések? Hollósi Antal Gábor képviselő úr!

DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Egyéni képviselőként
követelménynek tűztem ki magam elé, hogy minden erőmmel azon fogok fáradozni, hogy az
Orvosi Kamara rendkívüli mértékben megcsorbult tekintélyét helyreállítsuk. Ebben a
tekintetben a minisztérium által elénk tett anyagból, sőt kiegészítve államtitkár úr szavaival,
talán tulajdonképpen mellécsatolhatom alelnök úr szavait is, mindenképpen megállapítható,
hogy egy olyan szándék, egy olyan törekvés van az anyag mögött, amelyik valóban a
konszenzusra törekszik, és nagy reményekre jogosít azt illetően, hogy a magyar orvosok,
gyógyszerek és szakdolgozók tekintélyét erősítő és együttműködő kamara kialakulására van
lehetőség.

A részletekbe nem kívánok belemenni, nyilván más képviselőtársam is kapott
különböző megkereséseket, amelyek meglehetősen heterogének. Azt gondolom, hogy az
általános vitában, majd aztán a továbbiak során is mód van ezeknek a beépítésére, ahogy
államtitkár úr mondta, akár egyéni módosítók alapján is.

Összegezve: én ezt az anyagot alkalmasnak tartom általános vitára. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném a tisztelt bizottságot tájékoztatni, bár talán
nem is kellene, hogy a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a
szakdolgozói kamara véleményét és ma reggel a Pest Megyei Orvosi Kamara véleményét,
módosító javaslatait is sokszorosítva mindenkinek megküldtük. Ebben elég kimerítően
megfogalmazták a hivatásrendi köztestületek a törvénytervezettel kapcsolatos álláspontjukat
és a változtatási szándékokat. Államtitkár úr felé is jelzem, hogy ezeket áttanulmányoztuk.

Tessék parancsolni, kinek van még hozzászólása? Kiss Sándor képviselő úr!
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DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az államtitkár úr említette,
hogy hosszas egyeztetések folytak. Csak akkor nem tudom, hogy ezen hosszas egyeztetések
következményeként miért kell még kormányzati módosításokat beadni? Akkor mégsem volt
elég hosszú ez az egyeztetés? Úgy fogunk járni most is, mint a múlt évben az egészségügyi
törvény kapcsán, hogy még az utolsó percben is adott be a bizottság - gondolom, kormányzati
sugallatra - módosítást?

Tehát megítélésem szerint igazából itt nem voltak hosszas egyeztetések, és ez a
kamarai törvény, függetlenül attól, hogy erre valóban nagyon szükség volt, és ez nagyon kell,
és minden elismerésünk ezért a törvénymódosításért, de én kétségbe vonnám ezt az alapos
előkészítést.

Aztán nekem az a problémám, hogy mivel nincs minden paragrafus megnyitva, tehát
van olyan paragrafus, amihez szeretnénk módosító indítványt beadni, de mivel nincs
megnyitva ebben a törvénymódosításban, ezért nincs rá lehetőség. Nem tudom, megoldható
lenne-e az, hogy mondjuk az eredeti törvényben a 4. §-hoz adjunk be módosító indítványt? Az
előbb beszéltem a jogászunkkal, és ő közölte, hogy az eredeti törvényben a 4. § nincs
megnyitva, és mondjuk én ehhez szeretnék egy módosító indítványt beterjeszteni. A
kormányzat kész lesz-e arra, hogy befogadja ezt?

A tagdíj kérdésében szeretnék egy kicsit vitatkozni az államtitkár úrral. Mindenképpen
szeretnénk ehhez is módosító javaslatot beadni. De összességében mégis, azt nem mondom,
hogy teljesen alkalmas általános vitára, de támogatni fogjuk az általános vitára való
bocsátását, mivel szükség van rá. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van még kérdése, megjegyzése? Garai István
Levente képviselő úr!

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is úgy
gondolom, hogy sok tekintetben ez előrelépés az elmúlt időszakhoz képest. Ezt el kell
ismerni, azokkal a fenntartásokkal, amiket itt hallottunk. Ugyanakkor - hogy is fogalmazzak -
tudom, hogy itt még különböző lehetőségek lesznek, de hogy a kamara képviselői nem kaptak
mondjuk 2-3 perc hozzászólási lehetőséget, ezt furcsállom, és ez nekem most egy kicsit
rosszul esik, megmondom őszintén. Biztos vagyok benne, hogy nem vettek volna el
információt a rendelkezésünkre álló információkból, esetleg szakmai, emberi vagy kollegiális
véleményüket elmondhatták volna, mondjuk a demokrácia részeként, az együttműködés
keretein belül, mert azért ezt is szoktuk emlegetni, ez jó lett volna. Másrészt mint kollégákat
meghallgattam volna, mert itt sokszor szoktam emlegetni, hogy kollégák vagyunk. Erről
ennyit. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úrnak szeretném mondani, hogy a demokrácia
része a Házszabály alkalmazása is. Szavazásra bocsátottam az ügyrendi kérdést, a bizottság
így szavazott. Ez egy demokratikus eljárás volt, és ennek értelmében most csak a bizottság
tagjai kapnak szót. Tessék parancsolni! Kovács Tibor képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen a demokrácia
szabályainak megfelelt, csak a korábbi időszakban nem volt gyakorlat, hogy ha ilyen kamarai
jellegű vagy külső szervezeteket érintő jogszabályról tárgyal a parlament, akkor ne kaptak
volna lehetőséget, még akkor is, hogy ha az előző kormányzat e tekintetben sok kritikát kapott
ezektől a szervezetektől, mégis lehetőséget teremtett az előző kormányzat arra, hogy
elmondják a véleményüket. Ez az egyik.

A másik, amit szeretnék mondani, az az, hogy persze, a kötelező tagsággal
nyilvánvalóan kimondva-kimondatlanul, de terheket rak ez a törvény az egészségügy
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dolgozóira azáltal, hogy ha nem akart, akkor is kell, kötelező tagdíjat fizetnie. Ehhez képest
ez a törvény igazából nem látom, hogy mit nyújt az egészségügy alkalmazottainak, az
egészségügy dolgozóinak, sőt a kamaráknak se sokat, merthogy véleményezési jogot ad
néhány területen, egyébként pedig a korábban megfogalmazott jogosítványokat, amit az előző
időszakban kritizáltak, a mostani kormánytöbbség sem adja meg úgymond a kamaráknak.

Tehát úgy gondolom, hogy mégiscsak valahol egy látszattevékenység ennek a
törvénynek az elfogadása, elfedendő azokat a problémákat, amivel majd itt a következő

hetekben, hónapokban találkozunk. Most ugyan ennek a mai napnak nem témája, de azért én
majd kíváncsi leszek arra, hogy az államtitkár úr itt majd a bizottság előtt hogyan fog
beszámolni arról a 40 milliárdos zárolásról, amit éppen most rendeltek el az egészségügyben,
hogy az egészségügy melyik ágazatából fogják elvonni ezt a tételt. Gondolom, ez sokkal
jobban érinti majd az egészségügy dolgozóit, az egészségügy alkalmazottait és az egész
szervezetét, mint ez a szabályozás, ami mondom: a hétköznapi egészségügyi dolgozó számára
semmi mást nem jelent, semmi többletet, mert az nincs benne, hogy mennyivel több
szolgáltatást fog nyújtani a kamara a tagjainak, csak annyi, hogy kötelező lesz a tagság és
fizethet tagdíjat. Egyébként ez nagyon örvendetes lesz a tagok számára, akik egyébként is
meglehetősen alacsony jövedelemmel rendelkeznek, ráadásul még ez az új adótörvény se igen
segített nekik.

Tehát jó álcának tartom ezt a mostani szabályozást, elnök úr, a magam részéről én nem
tudom támogatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy
összefoglalót készítettünk a kamaráktól és szakmai szervezetektől írásban beérkezett, a
törvénytervezettel kapcsolatos véleményekről, amelyet elküldtünk Lázár János frakcióvezető

úrnak, Harrach Péter frakcióvezető úrnak. Azután megkaptuk a Magyar Orvosi Kamarának az
5 pontban megfogalmazott, a törvénytervezethez fűzött módosító jellegű javaslatait,
megkaptuk a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének a módosító javaslatait,
véleményét, minden képviselőnek elküldtük és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamarának és a Magyar Gyógyszerészi Kamarának az összefoglalt véleményét is minden
képviselő megkapta.

Említettem már, hogy ma reggel megérkezett a Pest Megyei Orvosi Kamarának is a 17
pontból álló véleménycsomagja, tehát nem kell nélkülöznünk a szakmai szervezeteknek a
törvénytervezettel kapcsolatos állásfoglalásait. Kérem, hogy ezt mindenki tanulmányozza.

Még egy dolgot szeretnék mondani, hogy perceken belül ki fogjuk osztani, hiszen
elkészítettük a "Szakmai vélemények az egészségügyi kamarákról" törvényjavaslathoz a
sajtóból összeállított, többnyire a szakmai szervezetek és a hivatásrendi köztestületek interjúk,
sajtómegnyilatkozások formájában közzétett véleményét. Tehát a képviselők széles körűen
tudnak tájékozódni a szervezetek által átgondolt és írásban is megfogalmazott módosító
javaslatokat illetően.

Ki kíván még kérdést feltenni, megjegyzést tenni? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor
kérem államtitkár urat vagy helyettes államtitkár asszonyt, mert jogi jellegű kérdés is
elhangzott, hogy válaszolják meg az elhangzottakat.

Dr. Szócska Miklós államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) válaszai az
elhangzottakra

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm a
szót, elnök úr. Annyit javaslok, hogy én akkor megyek végig a kérdéseken és helyettes
államtitkár asszony kiegészít engem azokon a pontokon, ahol ő szükségesnek látja. Szerintem
praktikus, hogy így haladjunk.
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A nyugdíjasoknál értelemszerűen tag lehet a nyugdíjas is, amennyiben gyakorolja a
hivatását, akkor értelemszerűen rá is vonatkozik, a 14. § (1) bekezdés c) pont alapján
nyugdíjas is tag lehet a hatályos törvény alapján. Azt hiszem, ezt érdemes ellenőrizni. Ha ez
nem így lenne, akkor gondolom, a részletes vitában visszatérünk erre.

Az alelnök úr jelezte az egyetértési jogok kérdését. Két olyan dolog volt, ahol azt
hiszem, eltérünk ettől a '94-estől. Az egyik az általános szerződési feltételekhez való
egyetértési jog kérdése. Bár a kamara ezt jelezte, hogy erre szüksége volna, az egyeztetések
során ebben a kérdésben megállapodásra jutottunk, hogy egy kiterjesztett véleményezési jog
az, amit biztosítanánk ebben a kérdésben. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a kamarai törvény
egyfajta pilot programja a kormányzatnak, tehát az általános, a különböző hivatásrendekre
vonatkozó szabályozás újragondolásának ez a pilot projektje, ha ilyen csúnyán
fogalmazhatok, ez az első. Tehát igazából mi a kormányzaton belül is úttörő szerepet
vállaltunk fel azzal, hogy jeleztük, hogy az egészségügyben erre szükség van. Tehát azt
kérem, hogy ha bárkinek kifogása van, ezt azért mindenképpen írja a számlánkra, hogy a
kamarák szavát meghallva, elsőként reagáltunk erre a társadalmi igényre.

A másik kérdés a nyilvántartás kérdésköre volt, ami szintén nem került vissza. Itt
megint csak egy funkcionális konszenzus született közöttünk. Ezt a nyilvántartást rendbe kell
rakni. Tehát ezt a kamaráktól úgy vették át, hogy mondjuk abban a rendszerben nem
megmondható, hogy ki, mely szakvizsgával aktív, vagy egy adott szakvizsgával hányan
aktívak egy országban.

Tehát itt olyan alapvető problémák vannak az alap- és működési nyilvántartásunkkal,
amit rendbe kell tenni, és értelemszerűen ezt a kamarák rendelkezésére bocsátjuk, hiszen a
gyakorlat felfüggesztéséhez náluk lesz az a jogosultság, hogy azt az ablakot a nyilvántartó
rendszerben klikkelhetik. Tehát igazából azért itt egy nagyon jó együttműködés született vagy
ennek a lehetősége van benne a jogszabályban.

Hollósi képviselő úr megjegyzéséhez: én is így érzem, hogy a tekintélyt visszaállítjuk,
de még egy nagyon fontos dolog van. A szakmai közélet súlya megnövekszik. Tehát majd
Kiss képviselő úrra reagálva, azért az egyeztetésekről szólok majd néhány szót.

Tehát nálunk a szakmai partnerségnek komoly szerepe van. A szakmai közéletnek
komoly szerepe van, úgyhogy a szakmai közélet szereplőinek is oda kell tenniük magukat, és
minden bizottsági tagot arra biztatnék, hogy a beérkezett vélemények alapján egyeztessen a
választókörzetében a kamarai képviselőkkel, hogy megfelelő döntéseket tudjon hozni. Ez az
egyik első lépés, hogy a szakmai közélet súlyát helyreállítsuk.

Kiss képviselő úrnak: ezek hosszas és megfontolt egyeztetések voltak. Egyetlenegy
hibát követtem el, és ez az, hogy nem a teljes sajtónyilvánosság előtt folytak ezek az
egyeztetések kezdettől fogva. Tehát ha ez dokumentálva lenne, akkor ugyanolyan
megnyugtatóan láthatná a közvélemény a részletet, vagy azt is, hogy hol csúszott félre ez az
egyeztetési folyamat, mint mondjuk a transzplantáció vagy az otthonszülés esetében. Tehát a
jövőben ebből tanulva, én az ilyen jellegű egyeztetéseket, mint a többit is, teljes
sajtónyilvánosság előtt fogom végezni. Azt is érzem, hogy ilyen esetben a sajtó sokkal
felelősebben tud tájékoztatni az eseményekről, úgyhogy a jövőben ehhez tartani fogom
magamat.

Tudom, hogy a tagdíj mértékénél, különösen a gyógyszerész, orvos és szakdolgozói
karok között van különbség, tehát ha a törvényben lévőnél egy módosító javaslattal valami
jobb megoldás érkezik, akkor arra nyitottak vagyunk. Tudom azt is, hogy a tagság és a területi
szervek vitatják a szervezeti felépítést, pont ezt a paragrafust, a 4. §-nak a kérdését érinti
képviselő úr kérdése, erről majd helyettes államtitkár asszony szólni fog. Megint csak azt
tudom mondani, hogy a szakmai közélet súlyát próbáljuk visszaállítani, úgyhogy nem
mindegy, hogy egy ilyen jogszabályt hogyan alkotunk meg. Bízom benne, hogy az általános
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és a részletes vita után egy, akár a jelenleginél jobb verzió állhat elő, tehát nyitottak leszünk a
módosítókra.

Akkor átadom a szót… bocsánat, elnök úr adja át, nehogy már én adjam át a szót.
(Derültség.)

ELNÖK: Köszönjük. Átadom a szót Páva Hanna helyettes államtitkár asszonynak.
(Dr. Szócska Miklós: Bocsánat, utána még szeretnék szólni.) Lesz rá lehetőség.

Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) válaszai
az elhangzottakra

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Kiss Sándor képviselő úr felvetésére annyiban reagálnék, hogy
miért kell egyáltalán kormányzati módosítás. Nem a kormányzat adja be nyilvánvalóan, de
valóban mi segítségére szoktunk lenni a képviselőknek, ha szakmailag úgy gondoljuk. Olyan
jellegű módosító igények érkeztek, amelyeket azt gondoltuk, hogy el lehet fogadni, pontosan
azért, hogy az eljárások egyszerűsödjenek; az etikai eljárásokra gondolok.

A Magyar Orvosi Kamara egyes tagszervezetei jelezték, hogy például nehezen tudják
tartani az előírt határidőket. Úgyhogy ilyen jellegű módosítóra gondoltunk, hogy a határidőt el
lehet csúsztatni, meg lehet hosszabbítani. Ez a módosító indítványok egyik része.

A másik része más jogszabály-változásokból fakad, jogtechnikai módosítások például,
mert január 1-jén hatályba lépett a jogalkotási törvény. Tehát ilyen jellegű módosításokról van
alapvetően szó. Talán az érdemi annyi még, hogy szintén  a Magyar Orvosi Kamara egyik
tagszervezete jelezte, hogy az etikai eljárások során az egészségügyi adatok kezelése nincsen
teljes mértékben rendbe téve. Tehát ez is egy olyan tartalmi jellegű összefüggés, amit azt
gondoltuk, hogy mindenképpen rendezni szükséges.

A 4. §-sal kapcsolatos esetleges módosító javaslatra azt tudom mondani, hogy látni
kellene, tudni kellene, hogy miről van szó, hogy mit tartalmaz a beadandó javaslat.
Elméletileg nincs akadálya, mert a zárórendelkezések között nyitva van, utalás van erre a
paragrafusra. Tehát nincs nyitva, csak utalás van, de a tartalmi összefüggés alapján
elképzelhető, hogy ha olyan a módosító tartalma, akkor be lehet fogadni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, tessék!

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Már csak két
megjegyzés Garai képviselő úrnak. Az egyeztetések során meghallgattuk a kamarákat. A
kamarák részéről érkezett módosító javaslatokat is követjük, de nem üléseznénk most itt, ha
korábban nem lett volna egy más jellegű kamarai törvény. Tehát ezt csak a legnagyobb
udvariassággal kell mondanom.

Kovács képviselő úrnak: én pontosan értem és pontosan látom azokat a politikai
kommunikációs réseket, amelyek egy ilyen gazdasági világválság közepette egy kamarai
törvény körül felmerülnek. Az én hozzáállásom egy pozitív hozzáállás. Igen, lehet ezt
látszatintézkedésnek nevezni, én pedig úgy mondom, hogy ez nem kerül pénzbe. Tehát ha ez
a hivatásrendek igénye, akkor ezt praktikus megtenni egyfelől. Másfelől pedig "Mit adtak
nekünk a rómaiak?" - hangzik el a filmben. Az az igazság, hogy azért ne az legyen, hogy egy
hivatásrendeken kívüli korbácstestület üsse, verje a szakmákat, tehát az etikai ítélkezésnek
vagy az etikai gyakorlatnak a letéteményese lesz a kamara, úgy gondolom, hogy bár ez
tagdíjba kerül, hogy ezt a rendszert üzemeltetni lehet, de itt igazából visszaállítjuk a szakma
méltóságát.

Tudom, hogy a mai nehéz körülmények között akár egy néhány száz forintos tagdíj is
szúrhatja a szemét valakinek, és nem is biztos, hogy ez egyértelműen átmegy mindenkinek a
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kommunikációban, de az az igazság, hogy itt a hivatásrendek méltóságát állítjuk vissza. Tehát
az én pozitív olvasatom ez.

Ugyanakkor tökéletesen értem, és én is látom ezeket a nézőpontbeli különbségeket, és
meg tudom érteni őket. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném jelezni államtitkár úr felé és a bizottság felé is,
hogy észleltük, mint képviselők, azt az egyeztetési problémát is, és ez az egyeztetéseknek egy
másik szintje, ami a hivatásrendi köztestületeken belül zajlott. Ugyanis egy példát mondok, a
Gyógyszerészi Kamara véleménye mellett kaptunk véleményt a Magángyógyszerészek
Országos Szövetségétől, ami több szempontból opponálja a kamara megközelítését, vagyis
kifogásokkal él, miközben a kamara egy elfogadó tájékoztatást tett felénk. Vagy éppen a
Magyar Gyógyszerész-tudományi Társaság, aki úgy érzi, hogy kimaradt ebből az
egyeztetésből. De ugyanezt észleltük a Magyar Orvosi Kamarán belül is, amikor most
megkaptuk a Pest Megyei Orvosi Kamara 17 pontos listáját. Egy kicsit értetlenek voltunk,
hiszen korábban megkaptuk az Orvosi Kamara nagy vezető testületének az összefoglaló és a
megyei orvosi kamarák véleményét is feltételezésünk szerint tartalmazó iratát.

Tehát nyilvánvaló, hogy a testületeken belül is zajlanak viták, de ez jó, hogy ezek a
viták zajlanak. Most a parlamenti eljárásrendben módot kell találnunk arra, hogy a
hivatásrendi köztestületek számára legoptimálisabb megoldást találjuk meg az elvárásoknak
megfelelően. De ez természetesen nem fogja mindenkinek az igényét kielégíteni, mert van
egy belső feszültség ezekben a szervezetekben is. A képviselők felelőssége az, hogy okosan
értékeljék ezeket a bejött javaslatokat, a tárca pedig, ha kezdeményez - mert úgy érzem,
kezdeményez - majd változásokat, mi állunk elébe, és valószínűleg találkozni fogunk a
tárcának az előbb említett változtatási irányultságaiban, és természetesen képviselői
indítványként fogjuk ezeket a módosító javaslatokat beadni, legalábbis ezt feltételezem.

Államtitkár úr kíván még szólni. Tessék parancsolni!

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm
szépen ezt a hozzászólást. Csak annyit, hogy mi a legitim tárgyalópartnereink álláspontját
fogadtuk el ezekben a kritikus kérdésekben. Tehát ezt is látni kell, hogy az egyeztetésnek az a
szintje, ami a szakmákkal kellett hogy lezáródjon, az igazából az ő dolguk. Tehát erre is
utaltam, hogy a szakmai közélet súlya megnövekedni látszik, és ez a megnövekedett aktivitás
ennek a jele, úgyhogy ezt mi is érzékeljük. Erre utaltam azzal, hogy a szakmai közélet súlya
megnőtt. Tehát itt a bizottsági tagoknak is felelőssége van, hogy milyen változata lesz ennek a
törvénynek elfogadva. Köszönöm szépen.

Határozat az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lezárom a vitát. Az általános vitára való alkalmasságról
kell állást foglalnunk, tehát a törvénytervezet parlamenti vitája ezzel indulhat. Tisztelettel
kérdezem a képviselőket, ki az, aki támogatja ennek a törvényjavaslatnak az általános vitára
való alkalmasságát. (Szavazás.) 18 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Ki az,
aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás.

Megállapítom, hogy 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal és 18 igen szavazattal a
törvénytervezetet általános vitára alkalmasnak tartjuk.

Köszönöm szépen a tárca részéről megjelent vendégeknek, előadóknak a
szerepvállalását. Kérdezem a tisztelt bizottságot először is, hogy kisebbségi véleményt ki
óhajt mondani. (Kovács Tibor jelentkezik.) Kovács Tibor képviselő úr fogja a kisebbségi
véleményt mondani. A többségi véleményt pedig ki kívánja elmondani? (Dr. Kovács József
jelentkezik.) A többségi véleményt Kovács József képviselő úr fogja elmondani.
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Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést. Még egy megjegyzés: nem tudjuk még,
hogy szerdán ülést tartunk-e. Valószínűleg nem, hiszen az általános vita holnap este lesz, az
esti órákban. Valószínű, hogy nem lesz értelme rögtön utána szerdán bizottsági ülést tartani,
úgyhogy majd most a bizottsági elnöki értekezlet után fogjuk tudni értesíteni a képviselőket,
hogy mikor lesz a már a módosító javaslatokat is tárgyaló következő bizottsági ülés.
Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 40 perc)

Dr. Mikola István
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


