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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a parlament Egészségügyi
bizottságának mai ülésén. A hétfői ülések általában nem szokványosak, a szerdai ülésnap
szokott a parlament Egészségügyi bizottságának a soros ülésnapja lenni, de a törvényi
módosító javaslatok miatt ma egy hete is, és lehet, hogy egy hét múlva is fogunk bizottsági
ülést tartani, így köszönöm mindenkinek a rugalmas részvételt, és alelnök asszonnyal
mindkettőnk nevében szeretettel köszöntök mindenkit.

Engedjék meg, hogy kiemelten, különös tisztelettel köszöntsem a tárca képviseletében
Páva Hanna helyettes államtitkár asszonyt és Raffay Bálint kodifikációs szakértő urat, Paller
Judit országos tiszti főorvost, Sélleiné Márki Máriát, az OEP főigazgatóját, a kamara vezetőit.
Lehet, hogy ez furcsának tűnik, a doktori címek megspórolásával is időt tudunk spórolni,
szinte kivétel nélkül mindenki rendelkezik doktori címmel és ranggal a teremben, így ha ezt
minden esetben nem mondom el, akkor ezt nézzék el nekem és a későbbiekben is ehhez
próbálok ragaszkodni.

A mai napon határozatképes a bizottság. Két napirendet fogunk megtárgyalni. Az első
napirend a T/2099. számon benyújtott, az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló
2006. évi XCVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító
javaslatok tárgyalása, összesen 41 ajánlási pont érkezett, 20-at megközelítő módosításban a
törvény módosításához.

Az egy héttel ezelőtti történéseket követően természetesen minden
képviselőcsoportnak megvan az a joga, hogy egyeztessen a javaslatok megtárgyalását
megelőzően és azt követően is, és egy olyan kollektív döntésre jutottunk, melynek értelmében
a törvényjavaslat módosító javaslatainak megtárgyalását követően a reprezentatív kamarák
vezetőinek és képviselőinek 3-3 percben szót kívánunk adni.

Egyébként folytatódik a holnaputáni napon a törvénymódosításnak nem is a vitája,
hanem a bizottsági tárgyalása, a módosító javaslatok után a kiegészítő és újabb módosítások
tárgyalására kerül sor, szerdán, ugyanebben az időpontban. Máris érkeztek kapcsolódó
módosító indítványok, és ma még 24 óráig ezeket be lehet nyújtani, tehát ezeknek a
tárgyalására pontosan két nap múlva kerül sor.

Mivel határozatképesek vagyunk, és az eddig elmondottak alapján a második
napirendi pont az egyebek lenne bejelentésekkel, a bizottság tagjait kérném, hogy aki
elfogadja a napirendet, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A napirendet egyhangúlag
elfogadtuk.

Két képviselőtársunk bizottságból történő kiesését követően új bizottsági tagok
megválasztására került sor egy héttel ezelőtt a parlamentben, így nagy tisztelettel köszöntöm
Ódor Ferenc képviselő urat a Fidesz képviselőcsoportjából, és távollétében Bábiné Szottfried
Gabriella asszonyt, aki a holnaputáni ülésünkön már személyesen is részt tud venni.

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

Ha megengedik, akkor rátérnénk a módosító javaslatok tárgyalására. Mielőtt ezt
megtenném, megkérdezném, hogy napirend előtt bejelentése, hozzászólása, észrevétele van-e
a bizottság tagjai közül valakinek. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor megkaptam a
jogosítványt és elkezdjük a módosító javaslatok tárgyalását.
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A bizottság hatáskörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása

Az 1. ajánlási pontban Szilágyi képviselő úr javaslata található. (Megérkezik az ülésre
Kovács Tibor.) Tisztelettel köszöntöm képviselő urat. Ha megengedik, nem kívánom
felolvasni a tartalmát az egyes módosító javaslatoknak, ez mindenkinek a rendelkezésére áll.
Természetesen, ha az előterjesztők közül valaki ezt ismertetni kívánja, akkor erre lehetőséget
biztosítunk.

Az 1. ajánlási pontban Szilágyi képviselő úr módosító javaslata található, 17. számú
módosító javaslatként lett benyújtva, a preambulum vonatkozásában a pártpolitikai
mentességet javasolja. Kérdezném a kormány álláspontját, illetve a tárca álláspontját, hogy
támogatják-e a javaslatot.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Elöljáróban annyit szeretnék elmondani, hogy az ajánlást és a
módosítókat leegyeztettük a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal, és a kormány
ügyrendje értelmében, ahol a KIM egyetért, ezt a kormány egyetértésének kell tekinteni.
Tehát ahol külön nem jelzem, ott kormányálláspontot fogok mondani.

Ezzel a módosítóval kapcsolatban az az álláspontja a kormánynak, hogy nem
támogatja ezt a módosítót. A módosítás első fordulatával még egyet tudnánk érteni, de azt
gondoljuk, hogy a második fordulat elhagyása nem támogatható a módosításban. Köszönjük.

ELNÖK: Kovács képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Szeretném kérni a kormány képviselőjét, hogy
magyarázza meg, hogy egy ilyen kitétel mit keres egy törvényben.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az a
vád szokta érni a kormányt, hogy ez a kitétel, „a nemzeti együttműködés rendszerének keretei
között” megfogalmazás csak egy üres frázis. Azt gondoltuk, hogy pontosan most lehet
kitölteni ezt az üres frázist tényleges tartalommal. Ez a magyarázata annak, hogy ez bekerült.
(Kovács Tibor: Gratulálok!)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben több észrevétel nincs, szavazásra teszem fel
az 1. ajánlási pontot. Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem
támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 16 nem.

Tehát 3 igennel, 16 nemmel a bizottság az 1. ajánlási pontot elutasította.
A 2. ajánlási pontban lévő javaslat szintén Szilágyi képviselő úré, etikai kódex

alkotása a teljes tagság bevonásával. Kérném a kormány álláspontjának ismertetését
államtitkár asszonytól.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen. Nem támogatjuk a javaslatot. Értjük, hogy milyen indokok vannak
mögötte, azonban azt gondoljuk, hogy ezt törvényben így deklarálni, ez rendkívül nehézzé
teszi az etikai kódex megalkotását. Itt több mint 100 ezer embernek a bevonásáról van szó, ha
mind a három kamarát vesszük. Ez lehetetlenné teszi a kódex megalkotását.

Természetesen annak nincs akadálya, hogy a kamarák, amennyiben úgy gondolják,
akkor széles körűen konzultáljanak a tagjaikkal. Köszönöm.

ELNÖK: Szilágyi képviselő úr!
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SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen. Nem akarnék minden módosítónál
külön szót kérni, hiszen nagyjából egyirányúak a módosítók, a kamarák belső demokráciáját,
nyilvánosságát és az átláthatóságát szeretnénk növelni ezekkel. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Gyenes Géza alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Elnézést, csak azért kértem szót, mert nyilván Szilágyi
képviselő úr, aki nem orvos, nem ismeri a kamara belső demokráciáját, ezért neki elmondom.
Képviseleti rendszer van, tehát minden tagnak joga van választani. Megválasztja a különböző

szintű kamarai fórumokat, és akkor ebben a képviseleti rendszerben valójában minden tag
bevonásával történik az etikai kódex összeállítása a képviseleti rendszer alapján. Mint mi is itt
a parlamentben a választókat képviseljük, de nem tudjuk őket egyenként képviselni. Tehát
végül is itt úgy érzem, hogy a kamara belső demokráciájába belefér, hogy azokon a
különböző kamarai fórumokon a különböző ötletek, javaslatok az etikai kódex számára vagy
akár az alapszabály számára ezeken végig szoktak menni. Csak tájékoztatásképpen mondom,
mert nyilván nem ismeri a kamara belső működését. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további hozzászólás, szavazás
következik. A 2. ajánlási pontban lévő 18. számú módosítási javaslatot ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) 1 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Ki az, aki tartózkodik?
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm szépen.

A 3. számú ajánlási pontban a benyújtók Nagy Kálmán képviselő úrral vagyunk.
Szakmai ellenőrzési feladatok külön jogszabály szerint. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)
Tehát a 25. számú módosító javaslatot a 3. ajánlási pontban mindenki támogatta.

A 4. számú ajánlási pontban a 13. számú módosító javaslatot Kiss és Gyenes képviselő

urak nyújtották be, ajánlás a díjtételek felső határához is. Kérdezném a kormány álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy akkor reflexió nincs. Kérdezem,
hogy ki az, aki támogatja a 13. számú módosító javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm
szépen.

Az 5. számú javaslatot szintén Kiss és Gyenes képviselő urak nyújtották be, személyi
jogos gyógyszerész alkalmasságának véleményezése. Kérdezném a kormány álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk. Mégpedig azért nem, mert a benyújtott módosítás arra irányul, hogy a közpénzből
finanszírozott egészségügyi szolgáltatók esetében lenne a kamarának véleményezési joga. Itt
nem erről van szó, és nem indokolt az, hogy a magánszolgáltatók, úgymond a
privátszolgáltatók köréből egyetlenegy kört kiemel a módosítás, és mi van a magánkórházzal,
mi van a magángyakorlattal, a kft.-kkel és így tovább? Tehát ezért nem támogatjuk a
javaslatot.

ELNÖK: Kiss képviselő úr!
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DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Nem tudom, jól értelmeztem-e az indoklást. Tehát én
abból a megfontolásból tettem ezt a javaslatot, hogy úgy gondolom, az, hogy egy körzetnek,
mert egy ellátási körzethez tartozik, nevezhetjük így is, hogy ki a személyi jogos
gyógyszerész, tehát ki a felelős annak a településnek vagy annak a körzetnek a
gyógyszerellátásáért, tehát valamilyen módon a kamara véleményezhesse azt a gyógyszerészt.
Ebből a megfontolásból tettem ezt a javaslatot.

Nem világos nekem a magyarázat, megmondom őszintén. Ha még egyszer a kedves
helyettes államtitkár asszony ezt megmagyarázná nekem.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
javaslat elfogadása esetén a gyógyszerészek és az egyéb, a magánszférában dolgozó
egészségügyi szakdolgozók, orvosok, gyógyszerészek között tennénk különbséget. Ezért nem
látjuk indokoltnak ennek a kiemelését.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel? Gyenes alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Államtitkár asszony jelezte, hogy a magánszektor
érintettsége miatt itt a magángyógyszerészekről, illetve a gyógyszerészekről van szó. A
gyógyításban az alapellátásban is a háziorvosokat, kvázi a vállalkozó háziorvosokat is úgy
tekintik, és ezzel kapcsolatosan a kamarának ez a jogosítványa fennáll. Nyilván kollégám a
Gyógyszerészi Kamara jogosítványai közé gondolta ezt a kérdést behozni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: További észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor szavazásra
tenném fel. Ki az, aki a 16. számú módosító javaslatot támogatja? (Szavazás.) 5 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Egyharmad
támogatást sem kapott. Köszönöm szépen.

Itt indítványt szeretnék tenni abban a vonatkozásban, hogy a 6., 13., 23., 25., 27., 34.
és 36. számú módosító javaslatoknál csak helyesírási javaslattételről van szó, mindegyiket mi
nyújtottuk be. Tehát szeretném megkérdezni a bizottság véleményét, mivel törvényi lehetőség
van rá, hogy egyben tudunk szavazni az idő kímélése okán. Amennyiben a bizottság egyetért,
hogy a helyesírási módosításokról egyben szavazzunk, kérem, hogy ezt kézfelemeléssel
erősítsük meg! (Szavazás.) Egyhangú.

Megkérdezném akkor a felsorolt pontokról a kormány álláspontját, hogy elfogadható-
e.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk természetesen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Így akkor a 6., 13., 23., 25., 27., 34. és 36. számú
módosító javaslatokat egyben teszem fel szavazásra. Aki támogatja, kérem, jelezze!
(Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm szépen.

A 7. számú ajánlási pontban a 26. számú módosító javaslat következik. Ebben fogalmi
pontosítás van, Nagy Kálmán képviselő úrral adtuk be a módosítást. Kérdezem a kormány
álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen,
támogatjuk, itt valóban egy fogalompontosításról van szó. A finanszírozási szerződések
általános szerződési feltételei esetében a véleményezési jogról van szó. Pontatlan volt a
benyújtott szöveg, és ezt pontosítja az egészségügyi szolgáltatókra a módosítás. Támogatjuk.



- 9 -

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság álláspontját. Ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk.

A 8. számú ajánlási pontban a 19/1. számú módosító javaslat Szilágyi László és
Szilágyi Péter képviselő urak indítványa, a véleményezésre rendelkezésre álló időminimumot
és hatásvizsgálatot javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk, annál az oknál fogva, hogy nagyon gyakran előfordul az, hogy magának a
kormányzatnak vagy a minisztériumnak sincsen adott esetben 8 napja arra, hogy
véleményezzen egy módosítást vagy egy szövegtervezetet. Éppen ezért, ha megkérdezi a
partnereket, stratégiai szövetségeseket, hogy mi a véleménye az adott előterjesztéssel
kapcsolatban, ha magának sincsen 8 napja, akkor nem tud ennyi időt adni a kamaráknak.
Tehát ezért nem támogatjuk.

Álláspontunk szerint a megfelelő idő kellően rugalmas ahhoz, hogy attól függően,
hogy valóban mennyi a ténylegesen rendelkezésre álló idő, ennek függvényében lehet kikérni
a kamarák véleményét. Úgyhogy mi az eredeti szövegjavaslatot támogatnánk.

ELNÖK: Szilágyi képviselő úr!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Azt hiszem, hogy ez nem elfogadható indoklás.
Szerintem már csak a tavaly ősszel elfogadott jogalkotási törvényből és a jogalkotás
társadalmi ellenőrzéséről szóló törvényekből is levezethető lenne, hogy elegendő ideje legyen
egy társadalmi szereplőnek az adott joganyag véleményezésére. Ez a szó, hogy „ismeret”,
nyilvánvalóan nem definiálja kellő módon azt, hogy milyen háttéranyagokat és milyen
indoklásokat kell az adott civil szervezetek részére megküldeni, hogy valóban érdemi
véleményt tudjanak kialakítani.

Az elmúlt húsz évben én mindenféle civil szervezetnél elég sokszor szembesültem
azzal, hogy az utolsó pillanatban érkeztek meg ezek a véleményezésre váró, hatalmas nagy
joganyagok sokszor, és egészen biztos, hogy komolytalan néhány óra vagy néhány nap alatt
megfelelő szakmai munkát végezni.

Tehát kérem, támogassák a módosítót.

ELNÖK: Garai képviselő úr!

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Feltételezve
valóban a jogszabályalkotó jóindulatát és törekvését a pozitív megoldásokra, de úgy
gondolom, hogy egy törvényjavaslatnak, egy törvénynek azért bizonyos szempontból valóban
egzaktnak kell lennie, és ezeket a buktatókat is ki kell tudnia küszöbölni. Tehát ez a
„megfelelő idő” és úgy általában az „ismeret”, baráti körben és egymás között én ezt
maximálisan elfogadnám, de ez egy törvényjavaslat, úgyhogy én is támogatnám ezt a
módosító javaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, akkor megkérdezem, hogy a
19/1. számú módosító javaslatot a 8. ajánlási számon ki támogatja. (Szavazás.) 3 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

Egyharmados támogatottságot sem kapott.
A 9. sorszámon – ez a 12. és 24. számú módosító javaslat – hasonló tartalommal

nyújtottak be Kiss és Gyenes képviselő urak módosító indítványt. Kérném a kormány
álláspontját.
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DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk, hasonló indokok miatt, mint az előzőt.

ELNÖK: Gyenes alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Gyakorlatilag a módosított
kamarai törvénynek az a szándéka, hogy a kamarák véleményezési jogát és a véleményezést,
mint eljárást egy kicsit komolyabbá, megalapozottabbá teszi. Ez is egy kvázi
jogosítványbővülésként tűnik fel, legalábbis a törvénytervezetben.

Aki ismeri a kamarák működését és ha valóban azt akarjuk, hogy a kamarának a belső
demokrácia jegyében minden testületi szintje részt vehessen a véleményalkotásban, akkor mi
ezért javasoltuk a 8 napot, megértve, amit államtitkár asszony mondott. Nemcsak törvényeket
véleményez a kamara, hanem például egy miniszteri rendeletet is véleményez természetesen,
a parlament csak törvényeket alkot, mi pedig minden jogszabályt véleményezünk, akkor az
eddigi metódus szerint gyakorlatilag a minisztériumnak, ha saját maga alakít ki egy
rendeletet, hogy neki kevés ideje lenne, és ne lenne 8 napja, azt kétlem. Viszont a kamarai
belső demokrácia működése az, hogy egy megkapott jogszabályt, amit megkap az országos
elnökség, és ilyenkor szétküldi a különböző területi szervezeteknek, bevonva őket is a
véleményalkotásba, egyszerűen fizikailag egy-két nap alatt ezt lehetetlenség lezongorázni.
Akkor ne csodálkozzunk, hogy a kamarát olyan vád éri, hogy nem vonja be a különböző
területi szerveket a különböző döntéshozatalok előkészítésébe vagy egy jogszabály
véleményezésébe.

Ezért tartjuk fontosnak, hogy valamiféle határidőt mégis kapjunk. El tudok képzelni
extrém helyzeteket, de a jogalkotásnak az úgynevezett rendeleti szintű, de akár
kormányrendeleti szintű szintjében is, a törvényekről nem is beszélve, szerintem ennyi időt
minimum kellene hagyni a kamaráknak, hogy a kamaráknak az a feladata, és a kormány ama
szándéka, hogy a kamarákat valóban érdemben be akarja vonni az egészségügyi ágazati
döntésekbe, megkapja ezt a határidőt. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További képviselői vélemény? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, akkor szavazásra tenném fel a módosító javaslatot. Ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Egyharmadot sem kapott.

A 10. ajánlási pontban a 19/2. számú módosító javaslatot Szilágyi László és Szilágyi
Péter képviselő urak nyújtották be, hogy a kamarai vélemény elutasításáról szóló írásbeli
tájékoztatás egyéb döntésekre is terjedjen ki. Kérném a kormány álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk ezt a javaslatot több okból sem. Egyrészt a módosítás első fordulata arra a
véleményezési jogra terjed ki, amikor egy vezető beosztás szakmai alkalmasságát
véleményezi a kamara. Megítélésünk szerint, ha a kamara kapna erről egy részletes írásbeli
tájékoztatást, hogy adott esetben miért nem vették figyelembe egy pozíciónak a betöltésénél a
kamara véleményét, ez egyrészt a munkáltatói jogkörbe való beavatkozást jelentene. Másrészt
pedig adott esetben lényegesen kedvezőbb helyzetbe hozhatja a kamarát azáltal, hogy esetleg
olyan belső információkat megtud egy pozíció betöltésénél, amit egyébként nem tudna meg,
és ez még adott esetben munkaügyi pereket is indukálhat, hiszen a vesztes fél emiatt pert indít
esetleg a munkáltatóval szemben.

Tehát ezt nagyon kényes dolognak találjuk, ezért nem javasoljuk.
A módosítás második fordulata pedig a kamarának azt a feladatkörét érinti, amikor

szakértőként véleményez különféle helyzeteket, külföldi bizonyítvány elismerése, működési
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nyilvántartásba történő felvétel nélküli munkavállalás, és így tovább. Ezt a kérdéskört pedig a
közigazgatási eljárás szabályairól szóló törvény rendezi, hogy a szakértői véleménnyel mi a
teendő, ezt hogyan kell kezelni, milyen jogosítványai vannak a hatóságnak, aki a szakértői
véleményt kéri.

Tehát ezért ezt nem támogatjuk, ez tulajdonképpen felülírná a Ket.-et, illetve nem
lenne teljesen koherens vele. Tehát ezért nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr? (Szilágyi László: Köszönöm.) Nem kíván
megjegyzést tenni. Egyéb képviselői vélemény? (Nincs jelzés.) Ha ilyen nincs, akkor
megkérdezem, hogy ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 1 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 19 nem. Egyharmadot sem kapott.

A 11-es ajánlási pontban a 20. számú módosító javaslat szintén Szilágyi László és
Szilágyi Péter képviselő urak módosító javaslata, az országos elnökség kizárólagos
hatáskörének korlátozásáról szól. Államtitkár asszonyt kérném a kormány véleményének
ismertetésére.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk azért, mert azt gondoljuk, hogy ez egyrészt a kamarák belügye, hogy hová akarják
telepíteni ezt a kérdéskört, és maga a benyújtott javaslat is így rendelkezik, hiszen kimondja,
hogy az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában tartozik az országos elnökség kizárólagos
hatáskörébe. Tehát a kamara igenis, dönthet úgy, hogy lejjebb viszi ezt a hatáskört.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja.
(Szavazás.) 1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2
tartózkodás. Nem kapott egyharmadot sem.

A 12. ajánlási pontban a 21. számú módosító javaslat szintén Szilágyi László és
Szilágyi Péter képviselő urak javaslata, az országos elnökségi tagság összeférhetetlenségi
szabályáról szól. Kérném a kormány álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Első
pillantásra nagyon szimpatikusnak tűnik ez a módosítás, de nem tudjuk támogatni, mert túl
tág. Tehát nem igazán világos, hogy akkor ez most pontosan mit is jelentene, az országos
elnökség tagja más közhivatalt nem viselhet, hogy ez mire terjed ki. Tehát ha esetleg egy
taxáció lenne, hogy milyen típusú közhivatalt, tehát nem lehet országgyűlési képviselő vagy
ombudsman vagy a Legfelsőbb Bíróság elnöke. Tehát akkor könnyebben lehetne erről
véleményt alkotni, így túl tágnak tartjuk, úgyhogy nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Kapcsolódó indítványban megpróbáljuk ezt specifikálni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Jelenlegi formájában ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 19 nem. Nem kapott egyharmadot sem.

A 13-ast megtárgyaltuk. A 14-es következik, Gyenes Géza és Kiss Sándor képviselő

urak javaslata, a teljes munkaidőben foglalkoztatott kamarai tisztségviselők bérezésének
korlátozásáról szól. Kérném a kormány álláspontját.
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DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
tudjuk támogatni ezt a javaslatot. Ez a passzus, amit a módosító indítvány elhagyni javasol,
nagyon komoly vitákat váltott ki az előkészítés során, és határozottan az volt a kormány
álláspontja, hogy igenis, limitálni kell, hogy mennyit kereshet egy kamarai tisztségviselő. Ezt
a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint határozta meg, amely
jelen pillanatban a helyettes államtitkári illetményt éri el, tehát ez lehet a legmagasabb összeg,
amit lehet fizetni.

Az volt a kormány álláspontja, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben, akkor, amikor
egyéb törvények is limitálják másoknak az illetményét, a munkabérét, akkor elvárható az,
hogy a kamarai tisztségviselők bére is limitálva legyen ilyen mértékig. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mi úgy gondoljuk,
hogy ez a kérdés bármelyik kamarára nézve a szakmai önkormányzatiságát korlátozza a
kamaráknak, és mivel ezek a tisztségviselők, akik alkalmazottként dolgoznak esetleg a
kamarában, így a munkáltatói jogokat is, ami természetesen ilyenkor a kamarai elnökségé,
ezeket a jogokat is korlátozza. Ezért se szükségszerűnek nem tartjuk, másrészt
indokolatlannak tartjuk az önkormányzati jogok ilyen formában történő megnyirbálását.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb bizottsági vélemény? (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs, akkor szavazásra tenném fel. Ki az, aki támogatja az 5. számú módosító javaslatot?
(Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Egyharmadot sem kapott.

A következő módosító javaslat a 11. számú módosító javaslat, amely a 15. ajánlási
pont, szintén Gyenes és Kiss képviselő urak javaslata, amely a távolmaradás bejelentési
kötelezettségének lerövidítéséről szól. Kérném a kormány álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Jelezni
kívánom elnök úrnak, hogy ez a módosító indítvány összefügg az ajánlás 16., 17. és 18.
pontjával, hiszen mind a négy erre vonatkozik. A 18. pontban foglalt módosítással tudnánk
egyetérteni, amely 15 nappal előre teszi kötelezővé a bejelentést. Ezt egyeztettük a
kamarákkal, el tudták fogadni ezt a módosítást, tehát a 15 nappal egyetértettek. Ez kellő időt
ad a munkáltatónak is arra, hogy a megfelelő munkaszervezési intézkedéseket - ügyeleti
beosztást és így tovább - meg tudja hozni.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az ajánlás 18. pontjában rosszul van a
szöveg idézve, tehát nem pont az van ott, ami be lett nyújtva. Itt az van, hogy „öt – majd a
„hétre” törölve – tizenöt nappal”. Tehát a „tizenöt nap”, ami be lett nyújtva. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy erről külön kell
szavaznunk mindenképpen. Alelnök úr, parancsoljon!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Megmondom őszintén, az
eddigi kamarai gyakorlatban, amikor kamarai tisztségviselőink bármilyen ügyben eljártak,
soha semmiféle olyan konfliktus a munkáltató és a kamarai tisztségviselő között nem volt,
hiszen a kamarai tisztségviselő tökéletesen tisztában van egy adott munkahely ügyeleti és
egyéb beosztásával, és a kamarai feladatok ellátását eddig is úgy végezte, hogy nem ütközött
ezzel.



- 13 -

Tehát szerintem egy olyan jelenséget próbálunk szabályozni, amivel még a két hét is
életszerűtlenné teszi az egészet, hiszen vannak olyan kamarai feladatok, fellépések, amit nem
lehet két héttel előre tudni, de mondjuk lehet 5 nappal előre tudni, és még akkor is elintézhető.
Ezzel lehetetlenné teszi azt a törvényalkotó, hogy ha egy ügy 5 nappal előtte tudomásomra
jut, akkor a jogszabály szerint, mivel nekem már 15 nappal előtte be kell jelentenem, esetleg a
munkáltató úgy fog fellépni, hogy nemet mond, holott a munkavállaló kamarai tag,
tisztségviselő eddig is igyekezett a különböző helyszíni beosztásokat úgy módosítani, a
helyettesítésről gondoskodni, ami az ő dolga volt, vagy eleve azt figyelembe véve.

Ezért nem látjuk életszerűnek ezt a módosítást. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni!

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen. Most jutott az eszembe az a megoldás, nem tudom, mit szól hozzá a
bizottság, ha a törvény rögzítené a 15 napos bejelentési kötelezettséget, ez egy biztosíték a
munkáltatónak, de bekerülne egy olyan fordulat, amit most pontosan nem tudok még
megfogalmazni, nyilván majd ezt kodifikálni kell, hogy amennyiben a munkáltatóval meg
tudnak állapodni, akkor ez lehet rövidebb is. Tehát bízzuk rájuk, de ha nincs köztük
megállapodás, akkor legyen a 15 nap, ami egy biztosíték a munkáltatónak a
munkaszervezésre.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Számunkra elfogadható, az előterjesztőknek, ha ez a
módosítás létrejön. Esetleg kapcsolódó módosítás formájában elfogadja a kormányzat ezt?
Majd kitaláljuk a szöveget, hogy hogyan lehetne megoldani.

ELNÖK: Egy kapcsolódó módosítóként valóban a holnaputáni napra, amennyiben
megvan ebben az egyetértés, akkor elő kellene készíteni és vissza kellene holnaputánra hozni.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Így megfelelő.

ELNÖK: De ebben a formában, ahogy így elő van terjesztve, mindenképpen
szavaznánk róla. Ki az, aki támogatja a jelenlegi formájában a 15-ös ajánlási pontban lévő

indítványt? (Szavazás.) 6 igen. Aki nem támogatja ebben a formájában? (Szavazás.) 13 nem.
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm szépen. Egyharmadot sem kapott.

A 16-os következik, ugyanezzel a tartalommal. Gondolom, az álláspont ugyanaz.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Akkor szavazunk. Ki az, aki támogatja Szilágyi László és Szilágyi Péter
képviselő úr javaslatát? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem.
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt.

A 23. számú módosító javaslat következik a 17. ajánlási számon benyújtva, Kiss és
Gyenes képviselő urak javaslata. Kérném az álláspontot.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)
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DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Ez egy duplikáció, egy technikai malőr.

ELNÖK: Akkor is szavaznunk kell róla. Vagy pedig a benyújtók visszavonhatják
most.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): A benyújtók visszavonják most.

ELNÖK: Tehát a 17. ajánlási pont visszavonva, mert szó szerint ugyanaz. A
következő a 18. ajánlási ponton lévő indítvány, ugyanezzel a tartalommal adtuk be Nagy
Kálmán képviselő úrral. Kérném a kormány álláspontját!

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk azzal, hogy egy kapcsolódót majd erre benyújtanak.

ELNÖK: Puskás képviselő úr!

DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Gondolom, hogy ha itt teljes konszenzus van,
akkor a bizottság beadhatja a kapcsolódót egyrészt, másrészt pedig nyilván technikai malőr az
is, szó volt róla, az „öt hét”, ami kiveendő és a 15 nap jön be helyette, mert itt az „öt” nincs
kivéve az én papíromon.

DR. HEGEDŰS JUDIT, a bizottság tanácsadója: Államtitkár asszony azt mondta,
hogy a módosító jól van benyújtva, a jogi főosztály emelte be rosszul a szöveget. Ezt én
fogom jelezni. Most pedig a 18-asról szavazzon a bizottság.

DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Tudom, mert ismert a módosító számunkra is.

ELNÖK: Akkor a jelenlegi formájában ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 16 igen. Ki
nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás.

A 19. ajánlási ponton a 2. számú módosító javaslat Gyenes és Kiss képviselő urak
javaslata, a tagsági viszonyt érintő döntés határozatba foglalásáról, hivatalos iratként
kézbesítéséről szól. Kérném a kormány álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tartalmilag egyetértünk, és a céllal is egyet tudunk érteni, amire irányul ez a módosítás,
azonban jelen formájában nem tudjuk támogatni. Itt a Ket.-tel való összhangot kell megnézni,
úgy látjuk, hogy nincs teljes összhang, illetve részben párhuzamosság van. Tehát ezt egy
kapcsolódó módosítóval lehetne rendezni, de ebben a formában nem tudjuk támogatni.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen, élni fogunk vele.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a jelenlegi formáról szavazunk. Ki az, aki a
jelenlegi formájában támogatja? (Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem.
Köszönöm szépen.

A következő szintén Gyenes és Kiss képviselő urak módosító javaslata, a 20. ajánlási
ponton a 6. számú módosító javaslat, az elsőfokú etikai eljárásban az illetékesség kijelöléséről
szól. Kérném a kormány álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen. Ugyanaz a helyzet, mint az előző pontnál. Tehát tartalmilag egyet tudunk
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érteni, de ebben a formában nem tudjuk támogatni. Itt nem mindegy, hogy mikor indul az
eljárás és mikor, melyik kamarának a tagja. Tehát úgy kellene pontosítani, hogy az etikai
eljárás megindításakor, annál a kamaránál kell indítani, ahol éppen a tagság fennáll, mert
menet közben változhat. Tehát ezt is kapcsolódóval lehet pontosítani.

ELNÖK: Alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Elfogadjuk, és a kapcsolódó
módosítót akár a bizottság részéről is kezdeményezni fogjuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A jelenlegi formájában ki az, aki támogatja? (Szavazás.)
6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Köszönöm.

A 21. pontban a 28/1. számú módosító javaslat, az Ekt. szabályainak kiegészítése, a
panaszos értesítése. Nagy Kálmán képviselő úrral nyújtottuk be. Kérném a kormány
álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Ennél a pontnál csak tárcaálláspontot tudok mondani. A
tárcaálláspont az, hogy támogatjuk, azonban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerint itt még további pontosításokra lenne szükség a Ket.-tel való összhang megteremtése
érdekében. Tehát a tárca pillanatnyilag támogatja, de valószínűleg itt is kapcsolódót kell majd
benyújtani.

ELNÖK: Akkor ezt szerdára vissza tudjuk hozni. Köszönöm. A jelenlegi formát mégis
szavazásra tenném fel. Ki az, aki támogatja a jelenlegi formájában? (Szavazás.) 20 igen.
Egyhangú.

A 22. pontban a 28/2. számú módosító indítvány: ugyancsak az előző tartalommal
határozatközlés, fellebbezés, határidő meghosszabbítása. A kormány álláspontját kérem!

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen. Itt is hasonló a helyzet, mint az előzőnél, tárcaálláspontot mondok. Ez
támogató, a KIM-mel egyeztetünk még a Ket.-tel való összhang megteremtése érdekében.
Valószínűleg itt is kapcsolódót kell majd benyújtani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A jelenlegi formájában ki az, aki támogatja? (Szavazás.)
20 igen. Egyhangú.

A 24. számon a 29. számú módosító javaslat adatkezelési felhatalmazásról szól.
Kérném az álláspontot!

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen. Itt megint az a helyzet, hogy az ajánlás sajnos, teljesen rossz. Ez a
módosító arra irányulna, hogy az etikai eljárások során az adatkezelési kérdések rendezve
legyenek, amelyek eddig nem voltak egyáltalán rendezve. Úgyhogy a módosító indítvány az
egészségügyi adatkezelési törvényt módosítaná, megjelölve a célt, és megjelölve az
adatkezelőket, hogy kik azok, akik az egészségügyi adatokhoz hozzáférhetnek.

Az ajánlás sajnos, a módosításnak csak egy töredékét tette be, ráadásul úgy tűnik,
mintha ez a módosító a kamarai törvénybe kerülne beépítésre, és nem az egészségügyi
adatkezelési törvénybe. A benyújtott módosító rendben van, de ez az ajánlási pont teljesen
zavaros.

Egyébként a módosító indítványt támogatja a kormány.
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DR. HEGEDŰS JUDIT, a bizottság tanácsadója: Ilyenkor én jegyzetelek és én fogom
a jogi főosztálynak jelezni, hogy ezt a számozott ajánlásban feltétlenül javítsák ki és tegyenek
intézkedéseket, hogy a jövőben ilyen ne történjen. Köszönjük az államtitkár asszony jelzését
és kérem a bizottságot, hogy a módosítóról szavazzon.

ELNÖK: Ki az, aki a módosítót a jelenlegi formájában támogatja? (Szavazás.) 20 igen.
Egyhangú.

A 25-ösről szavaztunk. A 26. pontban Gyenes és Kiss képviselő urak javaslata
található, az eljáró bizottság taglétszámának emeléséről szól. A 7. számú módosító
javaslatként lett benyújtva.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk. Igazából nem látjuk az indokát, hogy miért kellene az alsó határt felemelni. Ha
van megfelelő számú szakember, akkor a kamarák ki tudják állítani az 5-tagú bizottságot,
bízzuk a kamarákra. Nem látom igazán indokát annak, hogy miért kell az 5 főt 7-re felemelni.
Ez a kamara belügye. Nem támogatjuk.

ELNÖK: Alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az eddigi
gyakorlat és az eddigi kamarai szabályzatok 7-ben állapították meg a legalsó határt, tehát 7-
tagúnak kell lennie. Bizonyos ügyekben, ha 5-tagú a bizottság, egy egyszerű, de akár
bonyolultabb ügyben is 3 ember is eldöntheti, olyan döntést hozhat, ami nem biztos, hogy jó.

Másrészt sokkal alaposabban utána kell menni, tehát az ügynek az úgynevezett
tényfeltáró munkáját is meg kell tenni, ezt is meg kell osztani. Tehát az eddigi gyakorlat, a
legalább 7 fő, ez bevált, ezért nem értjük, hogy miért feltétlenül fontos ezen változtatni, és
kisebb létszámra bízni. Nekünk nem voltak, legalábbis a kamarán belül gondjaink ezzel.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Egyéb bizottsági vélemény? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
akkor szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a jelen formájában? (Szavazás.) 6 igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Köszönöm szépen.

A 27-esről már szavaztunk. A 28. számon a 8. számú módosító javaslatot Gyenes és
Kiss képviselő urak pontosítás címén adták be. Kérném az álláspontot.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor gondolom, itt nincs reflexió. (Dr. Gyenes Géza:
Köszönjük szépen.) Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 20 igen, egyhangú.

A 29. számon szintén Gyenes és Kiss képviselő urak nyújtották be a 4. számú
módosító javaslatot, amely az egészségügyi miniszteri delegált kizárásáról szól. Kérem az
álláspontot.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk ezt a javaslatot. A kamarák felett a törvényességi felügyeletet az egészségügyért
felelős miniszter gyakorolja, és úgy gondoljuk, hogy ha a felügyelőbizottság ülésein kizárólag
tanácskozási joggal ott van az egészségügyért felelős miniszternek egy delegáltja, akkor ez
nagymértékben megkönnyíti ezt a törvényességi felügyeletet, ennek a feladatnak az ellátását.
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Tehát úgy gondoljuk, hogy tanácskozási joggal legyen ott a miniszter, a minisztérium
képviselője.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Természetesen az
indokunk ugyanúgy kezdődik. Eddig is a minisztérium volt a kamara felügyeleti szerve, és az,
amennyiben a minisztérium is óhajtotta és igényt tartott rá, mindig is működött, és egy
felügyeleti szervnek megvannak a lehetőségei minden kamarai működés ellenőrzésére. Miért
tiltakozunk a felügyelőbizottságba való beültetés ellen?

Ha csak tanácskozási joggal is ott van a minisztérium embere, az gyakorlatilag a
testületi tevékenységet alapvetően befolyásolhatná, hiszen nyilvánvalóan egy tanácskozási
joggal rendelkező személy, delegált javaslatait, indítványait nem pusztán a tartalma, hanem a
delegált előbbiekben kifejtett tényleges erőstátusza fogja meghatározni a testület munkájában,
amit mi nem tartunk szükségesnek, nem tartunk jónak és demokratikusnak. Főképp azért nem,
mert a minisztérium a felügyeleti jogát korlátlanul gyakorolhatja a kamara felett, de nem úgy,
hogy a testületi döntésben részt vesz, akár tanácskozási joggal, mert ez – mondom – bizonyos
szempontból előre determinálja a testületi döntést. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár asszony!

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a kamarának vannak más olyan országos szervei is,
ahol alapvető stratégiai kérdéseket, olyan belügyeket el tud dönteni, amiről úgy gondolja,
hogy csak a kamara belügye és nem akarja, hogy más meghallgassa. A felügyelőbizottság az
én értelmezésem szerint kifejezetten arra van, hogy a kamara belső működésének a
törvényszerűségét vizsgálja, és ezt a feladatot látja el a törvény értelménél fogva a miniszter
delegáltja.

Tehát ezért gondoljuk azt, hogy adott esetben jó, ha már a kezdet kezdetén látja, hogy
milyen olyan belső ügyek vannak, amelyek a felügyelőbizottság elé kerültek, és amelyeket
esetleg vizsgálni kell, és már akkor adott esetben tanácsot tud adni, hogy merre kellene
továbbmenni, pontosan a törvényesség érdekében.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb bizottsági képviselői vélemény? (Nincs jelzés.) Ha
nincs, szavazásra tenném. A jelenlegi formájában ki az, aki támogatja a módosító javaslatot?
(Szavazás.) 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1
tartózkodás. Köszönöm szépen.

A 30. pont alatt a 15. számú módosító javaslat szintén Gyenes és Kiss képviselő uraké,
a tagdíjmérték meghatározásának kamarai hatáskörbe helyezéséről szól. Kérném a kormány
álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen. Nem támogatjuk ennek a rendelkezésnek az elhagyását. A főszabály
továbbra is az, hogy a kamara határozza meg, hiszen az (1) bekezdés úgy indul, hogy a
szakmai kamarai tagdíj mértékét a szakmai kamara alapszabályában kell meghatározni.

Az elhagyandó rendelkezés viszont arra irányul, hogy a törvény megszabná, hogy mi
ennek a tagdíjnak a felső korlátja, pontosan azért, mert mindannyiunk által ismert, hogy
milyen helyzetben vannak ma az egészségügyben dolgozók, az orvosok, a szakdolgozók és
így tovább, milyen jövedelmi viszonyok vannak. Ezért indokoltnak tartjuk, hogy egy limit
kerüljön a törvénybe annak érdekében, hogy efölött ne kelljen fizetni kamarai tagdíjat.
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Ráadásul kötelező lesz a kamarai tagság, tehát a foglalkozás gyakorlásának elengedhetetlen
feltétele, nincs választási lehetősége a munkavállalónak, hogy ő most akar-e tag lenni vagy
nem.

Ezért tartjuk indokoltnak a limit meghatározását.

ELNÖK: Alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy gondolom, bár az
államtitkár asszony is úgy kezdte, hogy a kamara hatásköre a tagdíj mértékének a
megállapítása, és azok a félelmek és azok a híresztelések, miszerint a kamara kizsákmányolja
a tagjait, olyan magas tagdíjat szed, ezek egyszerűen nem igazak, hiszen az orvosi kamarai
tagdíj az összes, törvény által létrehozott köztestületi kamarának a legalacsonyabb
tagdíjszintje közé tartozik, most a Szakdolgozói Kamarát nem említve természetesen.
Őszintén szólva olyan tagdíjkedvezményeket is megállapít a különböző tagcsoportok részére,
ami akár a nulla százalékos tagdíjfizetést is lehetővé teszi, aki éppen most orvosként
munkanélküli és nem részesül semmiféle munkanélküli segélyben vagy elmúlt 70 éves, nem
kell fizetnie. Ha valaki gyeden vagy gyesen van, vagy bármi, betegség vagy egyéb miatt nem
dolgozik, annak 25 százalékos tagdíjat állapít meg. Hangsúlyozom: most az éves kamarai
tagdíj 20 ezer 400 forint, azaz havi 1700 forint, és ennek a különböző százalékait fizetik.
Tehát egyáltalán nem.

Viszont alakulhat úgy a kamara életében idővel a helyzet, értéktelenedik a pénz, stb.,
hogy mégis szükséges a kamarai tagdíj emelése. Lehet, hogy bele kellett volna nyugodnunk és
nem kellene módosítanunk, mert amit most megenged a kormányrendelet, a 30 százalékot,
körülbelül 30 ezer forint ez az összeg az Orvosi Kamara részéről, nyilván, ha az értelmiségi
minimálbért szabjuk meg, akkor 30 ezer. Tehát így is bőven alatta vagyunk.

Tehát ezt egy fölösleges, az önkormányzatiságot gátló és bizonyos mendemondákon
és tévhíreszteléseken alapuló jogszabály-módosításnak tartjuk. Köszönöm.

ELNÖK: Államtitkár asszony!

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen. Továbbra is fenntartom a korábban mondottakat. Nyilván, ha itt ne adj’
isten olyan infláció lesz, amire alelnök úr utal, akkor hozzá lehet nyúlni a törvényhez. A jelen
keretek között azt gondoljuk, hogy ez egy olyan mérték, amely mindenki számára viselhető.
Külön is van szedve a három kamara, nem véletlenül, hiszen mások a jövedelmi viszonyok.
Ebben a mértékben végül is megállapodtunk a kamarák elnökeivel, úgyhogy azt gondoljuk,
hogy ez egy józan nagyság. Ez alá természetesen mehet a kamara, hiszen ahogy alelnök úr is
mondta, mindenféle kedvezményeket adnak, itt csak a felső határ meghatározása a cél.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazzunk! Ki az, aki ebben a formában egyetért?
(Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem ért egyet? (Szavazás.) 14 nem. Köszönöm szépen.

A 31. szám alatt a 10. számú módosító javaslat Garai és Kovács képviselő urak
javaslata, a tagdíjmérték csökkentéséről szól. Kérném a kormány álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk, az előbb már említettem, hogy a kamarákkal megállapodtunk. A benyújtott
javaslatban meghatározott mérték álláspontunk szerint egy olyan felső korlát, amelyet minden
kamarai tag ki tud fizetni. Tehát nem tartjuk indokoltnak ennek a csökkentését.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Garai képviselő úr!
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DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Az előbb már nagyjából kibeszéltük,
úgyhogy köszönöm.

ELNÖK: Igen. Köszönöm szépen. Aki ebben a formában támogatja, kérem,
szavazzon! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. Köszönöm szépen.

A 32. pontban a 14. számú módosító javaslat Kiss és Gyenes képviselő urak javaslata,
ugyancsak a tagdíjmérték csökkentéséről van szó. Alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Ez a Gyógyszerészi Kamaráról szól, úgyhogy
bocsásson meg, Kiss képviselő szólna, ha akar ezzel kapcsolatosan nyilatkozni.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk, az előző két pontnál már elmondtam, hogy melyek az indokok. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kiss képviselő úr!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): A bizottság tagjainak a figyelmét szeretném felhívni,
hogy miért is nyújtottam be ezt az indítványt. Azt tudniuk kell, hogy a személyi jogos
gyógyszerészek hellyel-közzel a tulajdonosai egy patikának. Most képzeljék el azt, hogy van
egy olyan forgalmú gyógyszertár, ahol tízszerese az átlagforgalom, mint egy falusi patikában.
Akkor gondoljunk bele, hogy általában a kamara – valljuk meg őszintén, a Gyógyszerészi
Kamaránál maradok – igen nagyon képviselte a személyi jogosok érdekeit. Úgy gondolom,
hogy méltán azok viseljenek nagyobb áldozatot a kamara működésében, akik arányaiban is
sokkal nagyobb jövedelemre tesznek szert.

Tehát a bizottság tagjaihoz szólnék elsősorban. Tehát hogy kétszer annyit fizessen
mondjuk. Én egyetértettem volna a 30-as javaslattal, de azt a kormány elvetette, ez tehát egy
ilyen kompromisszumos javaslat végül is a részemről, hogy többszörös jövedelem termelődik
ezeknél a gyógyszerészeknél, viseljenek már ők nagyobb költséget. Eddig is így volt a
kamarában, hogy azok a gyógyszerészek, akiknél sokkal magasabb jövedelem képződött,
azok nagyobb részt vállaljanak.

Tehát nem akarok számokat mondani, de én mindenképpen méltánytalannak tartom
azt – ez itt a maximális résznél van -, hogy azok, akiknél magas jövedelem képződik, de egy
picivel többet fizessenek.

Én 150 százalékot jelöltem meg, de nyugodt szívvel a 200 százalékot is megjelöltem
volna, de ez egy ilyen kompromisszumos javaslat volt. Kérem a bizottság tagjait, hogy ezen
indokok alapján mindenképpen támogassák ezt a módosítást, mert tényleg nem akarok – már
sokadjára elmondtam – a számokkal dobálózni, de mindenképpen méltánytalannak tartom,
hogy egy pályakezdő gyógyszerész gyakorlatilag csak feleannyit fizessen, mint akár egy havi
100 milliós forgalmú patikának a személyi jogosa, akinek nyugodtan elmondhatom, hogy
sokkal magasabb jövedelme van. És amikor a kamara érdekképviselete megnyilvánul, akkor
bizony, az eddigi gyakorlatban az volt a tapasztalat, hogy alapvetően hellyel-közzel, de
bizonyosan a személyi jogosok érdekeit képviselte, hiszen magában a kamarában is, a kamara
munkájában is a személyi jogos gyógyszerészek jelennek meg alapvetően, hiszen ők azok,
akiknek idejük van, mert az alkalmazottak dolgoznak, pénzük is van.

Tehát még egyszer mondom: azért nyújtottam be, hogy a dolgozó patikusok érdekeit
szeretném egy picit képviselni. Elnézést, hogy hosszú voltam.
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ELNÖK: Egyáltalán nem volt hosszú, sőt szerintem mindenki megértette, bár ez a
konstelláció véleményem szerint egyéb területeken is szóba jöhet, például orvosi
vonatkozásban, de ebbe nem kívánok most belemenni. Reflexió van-e a helyettes államtitkár
asszony részéről?

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden: ahogy képviselő úr is mondta, az az elv, hogy a
személyi jogos gyógyszerész fizessen többet. Ez megjelenik a javaslatban: pontosan kétszer
annyit, tehát ezt az elvet már próbáltuk érvényesíteni, hogy akinek lényegesen több a
jövedelme, az nagyobb részt vállaljon a terhekből is. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ez a
150 százalékos nagyságrend már egy extrém méret. Nem akarjuk azt, hogy ilyen adójelleget
öltsön a kamarai tagdíj, mert ez körülbelül már abba a kategóriába tartozna.

A másik érvünk pedig az, hogy ugyanolyan szolgáltatásokat fog kapni a kamarától
akkor is, ha ő 150 százalékot fizet, és akkor is, ha csak 30 százalékot vagy 60 százalékot.
Tehát nem látjuk azt az indokot, hogy miért kellene ilyen nagyságrendben megemelni és
ekkora különbséget tenni a gyógyszerészek között.

Hangsúlyozom: a Gyógyszerészi Kamara ezzel a mértékkel egyetértett. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Elnézést, hogy szólok, de ha továbbolvassuk: az
árréstömeg függvényében. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a személyi jogos ötször annyit fizet,
hiszen az eddigi gyakorlat is az volt, hogy a forgalom függvényében fizetett emelkedőt. Tehát
egy kis patika gyakorlatilag ugyanannyit fizetett, mint egy alkalmazott gyógyszerész.

Tehát én azt mindenképpen helytelennek tartom, még egyszer felhívnám rá a bizottság
tagjainak a figyelmét, hogy kétszer annyit fizessen egy 100 milliós forgalmú patikának a
személyi jogos gyógyszerésze, mint egy alkalmazott. Ez méltánytalan, és az államtitkár
asszonnyal vitatkoznék, mert itt van, hogy az árréstömeg függvényében. Tehát aki 150
százalékot fizetne, az valószínűleg az előbb említett kategóriának a személyi jogos
gyógyszerészéhez tartozik. Köszönöm.

ELNÖK: Államtitkár asszony!

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Csak
egy rövid reflexiót. Azt gondolom, hogy ha valakinek ilyen tömegű árbevétele van és
hatalmas nyereségre tesz szert, és ezzel az állam valamit kezdeni akar, akkor más eszközökkel
kell ezt megtenni. Nem a kamarai tagdíjon keresztül kell ezt a többletforrást valamilyen
formában adóztatni vagy „büntetni”.

ELNÖK: Képviselő úr!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): De itt nem az államról van szó, hanem egy
érdekképviseleti szervről, tehát nem volt jó az államtitkár asszony hasonlata.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A leghosszabb módosító javaslat diszkusszióját lezárom,
és a jelenlegi formájában szavazásra tenném fel. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot?
(Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 3 tartózkodás. Egyharmadot sem kapott.
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A 33. pontban a 3. számú módosító javaslat Kiss és Gyenes képviselő urak javaslata, a
jogerős etikai büntetések elévülésének szabályozásáról szól.

Kérném a kormány álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tartalmilag egyetértünk a módosítással, de ebben a formában nem tudjuk támogatni, hiszen
tulajdonképpen önmagát ismétli meg a módosítás a mondat második fordulatában. Egy
kapcsolódóval lehet ezt kezelni. Köszönöm.

ELNÖK: Alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Jól értettem államtitkár asszonyt, hogy egy kapcsolódó
módosítással egyet tudna érteni? Végtére is egy olyan problémát próbál – még ha talán
hibásan is – ez a pont szabályozni, hogy jelen pillanatban a 2007. április 1-jén hatályba lépett
törvény nem rendelkezett az elévülésről, az új törvény rendelkezik, csak most jelen
pillanatban még ennek az etikára vonatkozó része 2012. január 1-jén lép hatályba. Tehát az
ebben az időszakban hozott etikai ítéleteket, amit az ÁNTSZ, az Etikai Tanács, illetve
kamarai tag esetén a kamarai tagra hoznak esetleg jogerős ítéleteket, akkor nincs szó
elévülésről, és ezért módosítottuk.

Tehát akkor ezek szerint egy kapcsolódó módosítással egyet tud a kormány érteni.
Köszönöm szépen.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A jelenlegi formáról szavazunk. Ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Köszönöm szépen.

A 34-est és a 36-ost megtárgyaltuk. A 35. pontot Nagy képviselő úrral nyújtottuk be,
az újraválasztás szabályozása a kötelező kamarai tagságra történő visszatéréstől. Kérem a
kormány álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja ezt a módosító
javaslatot? (Szavazás.) 19 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás.

A 37. ajánlási pontban a 31. számú módosító javaslat az országos szakmai tagozatok
vezetőinek nevesítéséről szól. Nagy Kálmán képviselő úrral együtt nyújtottuk be. Kérném az
álláspontot!

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja ebben a
formájában? (Szavazás.) 20 igen, egyhangú.

A 38. ajánlási pontban a 32/1. számú módosító javaslat a bírósági végrehajtásról szóló
1994. évi LIII. törvény kiegészítésére irányul, fogalompontosító, az aktív korúaknak
megállapítható pénzbeli szociális ellátásokkal összefüggésben. Nagy képviselő úrral együtt
nyújtottuk be. Kérem a kormány álláspontját.
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DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk a módosítást.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)
19 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Köszönöm szépen.

Ügyrendben Gyenes alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. A 39. pontot, mint
előterjesztő visszavonom, tekintettel arra, hogy a 35-öst elfogadta a bizottság és a kormány is.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. A 40. számú ajánlási pontban a 33. számú módosító
javaslat az 1997. évi CLIV. számú egészségügyi törvény felhatalmazó rendelkezésében a
rendtartás újraszabályozása.

Kérném a kormány álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)
20 igen, egyhangú. Köszönöm szépen.

A 41. számú ajánlási pontban a 32/2. számú módosító javaslat az 1993. évi III. törvény
kiegészítését javasolja, fogalompontosító, az aktív korúaknak megállapítható pénzbeli
szociális ellátásokkal összefüggésben. A kormány álláspontja?

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja ebben a formájában? (Szilágyi
László jelentkezik.) Szavazás előtt Szilágyi képviselő úr!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Az a kérdésem, elnök úr, hogy látja-e ezeket a
módosítókat a szociális bizottság?

DR. HEGEDŰS JUDIT, a bizottság tanácsadója: Csak az Egészségügyi bizottság van
kijelölve erre a törvényjavaslatra.

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Szomorúan látom, hogy elkezdődik a törvény
„elsalátásítása”. Nem gondolom, hogy ez egy megfelelő eljárás, ezért nem támogatjuk a
módosítót.

ELNÖK: Tehát most a 41-esről van szó, képviselő úr? (Szilágyi László: Igen.) A
kormány támogatta, de a bizottság még nem szavazott. Szilágyi képviselő úr azt az észrevételt
tette, hogy a szociális bizottság miért nem kapott tájékoztatást. (Dr. Hegedűs Judit: Nem
kapott kijelölést a szociális bizottság ehhez a törvényhez.)

Kérdezném, hogy ki az, aki a bizottság részéről támogatja. (Szavazás.) 19 igen. Ki
nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Köszönöm szépen.

Köszönöm szépen. Akkor a módosító javaslatok végére értünk.
A második napirendi pontban az egyebek és bejelentések lennének. Kérdezném, hogy

a bizottság részéről kíván-e valaki szólni. Iván professzor úr!
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DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Mindezzel, amit most tárgyaltunk, a
módosítókkal kapcsolatosan, van egy kérdésem magunk között. Az, hogy a pályakezdő
fiatalok vagy később a rezidensek, akik kimennek külföldre, azoknak a kamarai tagsága
jelenleg hogy áll? Nem tudom, és ha ők kamarai tagokká váltak, akkor mi az ő besorolásuk?
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nem mennénk még a következő napirendre, mert a végére érvén, a
reprezentatív kamarák vezetőinek adnék szót 3-3 percben. Ajánlanám, hogy állapodjanak meg
a sorrendet illetően, és Zombor képviselő úr mikrofonját vegyék igénybe, vagy üljetek az
asztal végére. Parancsolj!

DR. ÉGER ISTVÁN, a Magyar Orvosi Kamara elnöke: Köszönöm a szót és a
lehetőséget. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Nem fogom igénybe
venni a három percet. Azt gondolom, hogy ez a törvénymódosítási javaslat nagyon hosszasan
készült, illetve ez nem egy időbeli, hanem inkább egy részletekbe menő és helyenként
szerintem szükségtelen indulatoktól sem mentes procedúrán van túl, és most azt hiszem, az a
dolog, hogy a jövőbe nézzünk.

Nyilvánvaló, hogy a szakmai kamarák, és én most itt a Magyar Orvosi Kamara
nevében beszélek, bár együtt voltunk végig, egy-két apróságot nem örömmel vesznek
tudomásul, ezt az általános vitában már letárgyalták, itt különösen a korábban meglévő
egyetértési jogunknak az újjá nem generálása számunkra egy nehézséget jelent. Ettől
eltekintve azonban, különösen a módosító indítványokkal együtt mindenképpen azért
nagyrészt megvalósulni látszik a 2006-os molnári törvény által rajtunk esett sebek jórészt
orvoslása, és mindenképpen egy lényegesen, az elmúlt éveknél jobb helyzet rajzolódik ki.

Tehát én nem vennék el sok időt önöktől, köszönjük az eddigi figyelmüket, és kérjük,
hogy a végszavazásnál ezeket a módosítókat is támogassák. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni!

DR. HANKÓ ZOLTÁN, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnöke: Hankó Zoltán
vagyok, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnöke, és Horváth Tamás elnök úrnak a
munkahelyi elfoglaltsága miatt helyette szeretném ezt a néhány mondatot elmondani.

Először is a Magyar Gyógyszerészi Kamara köszöni a tárcának, a kormánynak és a
parlamentnek is azt, hogy ezt a törvénytervezetet előkészítette, foglalkozik vele és
reményeink szerint hamarosan el fogja fogadni. Nekünk, gyógyszerészeknek különösen
fontos az, hogy minél hamarabb hatályba lépjen ez a törvény, és azt követően a kamara
szervezetének a megújítására is minél hamarabb sor kerüljön. Különös tekintettel arra, hogy
január 1-jétől új alapokra helyezték a gyógyszerellátás rendszerét, és úgy ítéljük meg, hogy
annak a sok etikai, minőségi és szakmai problémának a kezeléséhez és megoldásához,
amelyiket ez a jogszabály is célul tűzött ki, a kamara a helyreállított jogaival nagyon sokat
tehet.

A törvénytervezettel kapcsolatban elég sok egyeztetést folytattunk a különböző
kamarai fórumokon, az elnökség, a megyei szervezetek vezetői többször tárgyalták,
decemberben küldöttközgyűlésen vitattuk meg az álláspontot, és most hétvégén is, péntek,
szombat, vasárnap egy vándorgyűlésnek nagyon masszív napirendi pontja volt ennek a
törvénytervezetnek a megvitatása. A tegnapi nap döntését tudom mondani, ahol a
vándorgyűlés úgyszintén köszöni és támogatja a törvénytervezet hatálybalépését.
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Én is azt tudom mondani, mint Éger elnök úr, hogy a módosításokkal együtt alkalmas
ez a törvénytervezet arra, hogy a 2006-ban esett sebeket viszonylag hamar és gyorsan
rendezni lehessen a szakmában, és ismételten nagyon szépen köszönjük.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Balogh elnök úr, a Szakdolgozói Kamara elnöke.
Parancsoljon!

BALOGH ZOLTÁN, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke: Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlési Képviselő Hölgyek és Urak! Tisztelt Helyettes Államtitkár
Asszony! Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy itt röviden felszólalhatunk a
bizottsági ülésen. Én emlékszem, négy évvel ezelőtt, amikor az előző törvénynek a
módosítására, illetve az új törvény megalkotására került sor, számos képviselő ült itt és
aggodalmának adott hangot, kimondták azt, hogy áldozata lett a Szakdolgozói Kamara az
előző kamarai törvény módosításának, illetve az új kamarai törvény megalkotásának.

Most úgy érezzük, az országos szakdolgozói kamara nevében mondhatom, hogy ez
revideálódik, és egy tényleg hosszú egyeztetés során visszaáll a kamara hitele, visszaállhat a
kamarai tagság magasabb erkölcsi normákhoz való tartozásnak a hitele.

Bízunk abban, hogy a szakmai köztestületek, így kifejezetten a mi köztestületünk
olyan új feladatokkal is bővülhet, amely a szakdolgozói képzések, továbbképzések
erősítésében és fejlesztésében való munkálkodásunkkal, talán a humán erőforrás, az emberi
erőforrás helyzetét is tudjuk javítani, hiszen ebben az ágazatban dolgozók presztízsét számos
esetben a képzés, a szakképzés, a továbbképzés milyensége és az előmeneteli lehetőség adja.
Ha ebben a köztestület markánsan tud nemcsak véleményezéseket gyakorolni, hanem
tevőlegesen hozzájárulni, hogy hitele legyen egy új szakképesítés elindításának vagy egy régi
szakképesítés folytatásának, és ezáltal megbízható munkába állási keretet és lehetőséget ad,
akkor talán nagyobb lesz a hivatásunk megbecsültsége.

El kell még egy zárógondolatban mondanom, hogy háromgyermekes családapa
vagyok, aki a gyerekének tekinti ezt a kamarai törvényt, hiszen immáron harmadik
alkalommal szervezhetjük meg, illetve újjá ezt a kamarát, mintegy nyolc év távlatában nézve.
Azt kell mondanom, hogy nálunknál jobban nem ismeri senki sem a 2004-es, sem a 2006-os
törvényt, illetve ennek a módosítását és gyakorlatban való alkalmazását. Nagyon köszönjük a
képviselő uraknak azt a fajta aggodalmat, amivel nézik a kamarai törvény módosítását, de
meg kell nyugtatnunk önöket, hogy számos szempontból az elhangzott indítványok és a
támogatott indítványok biztosíthatják egy legitim, alulról építkező önkormányzati működésű
kamara jövőbeli funkcióját és feladatkörét.

Köszönjük a lehetőséget, és köszönjük, ha ilyenfajta módon szavaznak a
végszavazáson is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Iván professzor úr, parancsoljon!

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tulajdonképpen, ha itt van még, és
úgy látom, itt van a minisztérium képviselője, teszem fel a kérdést mindannyiunknak, hogy a
pályakezdők, illetve a külföldön munkát vállalóknak a kamarai tagsága a kamarai törvény
értelmében kötelező. Ezeknek az úgynevezett tagdíjbefizetése hogyan történik, és hol
helyezzük el őket a kamarai rendszeren belül, és a kamarai törvény vonatkozik vagy nem
vonatkozik rájuk? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár asszonyé a szó!
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DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen. Ez a törvény nem tesz semmiféle különbséget rezidens, pályakezdő vagy
szakorvos között. Ennélfogva, miután általánosságban kimondja, hogy mindenkinek kötelező
a kamarai tagság, a pályakezdő orvosra is éppúgy vonatkozik, neki is kérnie kell a felvételét.
Ez alap, e nélkül nem tudja megkezdeni az orvosi pályafutását, hiszen a kamarába történő

felvétel adja az alapot ahhoz, hogy a működési nyilvántartásba bekerüljön.
Hogy a kamarai tagdíj fizetése hogyan fog történni, nyilván a kamaráknak ezt kezelni

kell, és nyilván lesznek belső szabályok, mint ahogy eddig is voltak a tagdíj fizetésére
vonatkozóan.

ELNÖK: Iván professzor úr!

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Az egyik részére a választ
megkaptam, de a külföldön munkát vállalók vonatkozásában milyen kötelezettségek vannak,
illetve mit tudunk tenni? Hogyan tudja a tagdíjat biztosítani? Kell-e például hozzájárulás a
kamara részéről, hogy kint külföldön munkát vállaljon?

ELNÖK: Alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Elnézést kérek, csak tájékoztatni szeretném a
képviselőtársamat, professzor urat, hogy a jelenlegi kamarai szabályzat szerint, ha valaki
külföldön dolgozik, nem kötelező a kamarai tagság. Ha önként vállalja, egy kötelező tagság
mellett is, ebben az esetben vállalhatja önként, és kint, ahol dolgozik, kamarai tag, akkor 50
százalékos tagdíjkedvezmény illeti. Ha nem óhajt Magyarországon kamarai tag lenni, hiszen
nem itt dolgozik az országban, akkor nem kötelező a tagsága. Tehát remélem, hogy ezzel a
válasszal megelégszik. (Dr. Iván László: Ez nagyon fontos. Köszönöm szépen.)

ELNÖK: Államtitkár asszony!

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Annyi
kiegészítést tennék, hogy amit az előbb mondtam, hogy az orvosi tevékenység végzésének
feltétele kettős: a működési nyilvántartásban szerepelni kell és kamarai tagnak kell lenni.
Amit alelnök úr mondott, valóban így van, abban az esetben, ha ő kéri azt, hogy függesszék
fel a tagságát, illetve kvázi kilép a működési nyilvántartásból, akkor nem végezhet
Magyarországon tevékenységet.

Tehát ha ő külföldre megy hosszabb időre és ezeket a lépéseket megteszi, akkor
nyilván neki tagdíjat sem kell fizetni. Ha egy rövidebb időre megy el külföldre, ez a kamarán
múlik, hogy kér-e arra az időre kamarai tagdíjat vagy sem, ha ő egyébként ezt jelzi, de ha a
működési nyilvántartásból nem lép ki, akkor neki továbbra is a kamarában bent kell maradnia,
ez így függ össze.

Egyébként csak tájékoztatnám a bizottságot arról, hogy folyamatban vannak a
szakképzéssel és a továbbképzéssel kapcsolatos szabályoknak a felülvizsgálata. Ebben a
körben mi szeretnénk azt elősegíteni, hogy aki külföldön pillanatnyilag munkát vállal, az
minél nagyobb számban jöjjenek haza ezek az emberek. Ennek egyik eszköze lenne az, hogy
a külföldi munkavállalást is elismernénk, mert eddig erre semmiféle szabály nem volt. Tehát
aki külföldön dolgozott, az újrakezdett itthon mindent, újra kellett neki a működési
nyilvántartásba a felvételét kérnie és elindítania a pontvadászatot, a pontszerzést.

Tehát ezt szeretnénk megkönnyíteni azzal, hogy a külföldi munkavégzést elismerjük,
és ha valaki külföldön dolgozott, akkor ez kvázi egy folyamatos jogviszonynak tekintendő,
majd ha hoz egy igazolást. Tehát ezzel is szeretnénk megkönnyíteni. Ez nem tartozik szorosan



- 26 -

ide, a kamarai törvényhez, de képviselő úr kérdésére azt gondolom, hogy ez egy fontos
válasz.

ELNÖK: Alelnök úr ügyrendi kérdésben a kamarai törvényhez. Parancsoljon!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy ügyrendi
kérdésem lenne, ugyanis a Kiss Sándor képviselőtársammal együtt beadott módosító
javaslataink egy részét a kormány jelzése szerint kapcsolódó módosítóval el tudják fogadni.
Tekintettel arra, hogy van olyan közös is benne, hogy a 3 nap vagy a 15 nap megbeszéltük,
hogy ott legyen, tisztelettel megkérdezném a bizottságot és az elnök urat, hogy azokat a
módosító javaslatokat, amelyeket kapcsolódó módosítással elfogad a tárca, a bizottság
hajlandó-e magáévá tenni, tehát bizottsági módosítóként beadni? Egyszerűbb lenne a
megszövegezés, az egyeztetés. Tehát nem akarunk még egyszer olyat, hogy egy gondolatjel,
egy vessző vagy valamilyen értelemzavaró hiba miatt a kapcsolódó módosítónkat is
elutasítsák, holott a kormányzati szándék egyértelmű. Tehát vegye át a bizottság az összes
kapcsolódót, a miénket is.

ELNÖK: Helyettes államtitkár asszony!

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ezt
támogatni tudom, és minden segítséget meg fogunk adni, amennyiben erre a bizottság igényt
tart.

DR. HEGEDŰS JUDIT, a bizottság tanácsadója: Azt kérhetném, hogy pontosan
melyek azok az ajánlási pontok, amelyekről beszéltünk?

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Kiírtam. Az itteni ajánlási pontok szerint a 15., 19.,
20. és a 33. pontnál jelezte a tárca. Természetesen volt a kormányoldalnak is hasonló
tartalmú, aminél szintén jelezte a tárca, hogy kapcsolódó módosítóval tudja elfogadni, tehát
vannak átfedések. Nekünk a 15., a 19., a 20. és a 33. pontra jelezte az államtitkár asszony,
hogy kapcsolódó módosítóval elfogadhatóvá tehető. Köszönöm.

DR. HEGEDŰS JUDIT, a bizottság tanácsadója: Nekem a 12. pont is jelezve volt,
államtitkár asszony.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem,
ezt nem tudjuk támogatni. Szilágyi képviselő úr jelezte, hogy ő esetleg benyújt ilyet, ez az ő
részéről hangzott el.

DR. HEGEDŰS JUDIT, a bizottság tanácsadója: A 18-as?

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen.

DR. HEGEDŰS JUDIT, a bizottság tanácsadója: A 21. és a 22. pont?

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném kérdezni, hogy a kamarai törvényhez van-e
még valakinek kérdése? (Nincs jelzés.) Akkor lezárnám ezt a napirendi pontot. Holnapután 10
órakor folytatjuk a kapcsolódó módosító indítványokkal.
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Egyebek

A második napirendnél, az egyebekkel kapcsolatosan nekem két egymondatos
bejelentésem lenne. Köszönjük szépen mindenkinek a részvételét.

A bizottság tagjainak mondanám, hogy az első félévi munkatervünk és nagyjából az
évi munkaterv vázlata is összeállt. Ebben nyilvánvalóan egyeztettünk a tárcával
természetesen, minden képviselőtársamat kérném, hogy a titkárságon jelezze azokat a
témákat, amelyeknek a megtárgyalását mindenképpen szeretné, ha napirendre tudnánk tűzni
úgy az első, mint a második félévi munkatervünkben. Ebben természetesen egyeztetni fogunk
és mindenkinek a kérését próbáljuk akceptálni és figyelembe venni.

A második számú bejelentésem pedig az lenne, hogy a mai napon érkezett a Nemzeti
Egészségügyi Tanács elnökének, Papp professzor úrnak a meghívója a Nemzeti Egészségügyi
Tanácsnak a március 1-jén, 10 órakor, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium VII. emeleti
tárgyalójában tartandó soron következő ülésére, amelynek napirendje az egészség és roma
közösség, roma egészség, kulturális felzárkóztatás, a szakmai kollégiumokat érintő változások
és bejelentések. Ezt nyilvánvalóan ki fogjuk küldeni, csak kinek-kinek a programja miatt
fontosnak tartottam, hogy ezt ismertessem.

Van-e még valakinek bejelentenivalója, olyan információ, ami mindenki számára
fontos lenne? (Nincs jelzés.) Kedden délután plenáris ülés van, a kamarai törvénynek ma este
van a részletes vitája, szerdán pedig bizottsági ülés 10 órakor. Köszönöm szépen mindenkinek
a részvételét, a mai bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 28 perc)

Dr. Kovács József
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


