
EGB-3/2011.
(EGB-22/2010-2014.)

J e g y ző k ö n y v ∗

az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának
2011. február 23-án, szerdán, 10 óra 06 perckor

a Képviselői Irodaház V. emelet 567. számú tanácstermében
megtartott üléséről

                                          
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható.



- 2 -

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat 3

Az ülés résztvevői 4

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény
módosításáról szóló T/2099. számú törvényjavaslat 5

A kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 5

Egyebek 9



- 3 -

Napirendi javaslat

1. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2099. szám)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyebek



- 4 -

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Kovács József (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Gyenes Géza (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Daher Pierre (Fidesz)
Dr. Hollósi Antal Gábor (Fidesz)
Dr. Kupper András (Fidesz)
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)
Dr. Szabó Tamás (Fidesz)
Dr. Zombor Gábor (Fidesz)
Dr. Nagy Kálmán (KDNP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Dr. Kiss Sándor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Jánosiné dr. Bene Ildikó (Fidesz) dr. Kovács Józsefnek (Fidesz)
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) dr. Hollósi Antal Gábornak (Fidesz)
Dr. Heintz Tamás (Fidesz) dr. Daher Pierre-nek (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) dr. Zombor Gábornak (Fidesz)
Dr. Iván László (Fidesz) dr. Kupper Andrásnak (Fidesz)
Dr. Puskás Tivadar (KDNP) dr. Nagy Kálmánnak (KDNP)
Hegedűs Tamás (Jobbik) megérkezéséig dr. Gyenes Gézának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)

Megjelentek

Dr. Raffay Bálint szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Dr. Mészáros Gábor politikai főtanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)



- 5 -

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Tisztelettel köszöntöm az Egészségügyi
bizottság megjelent tagjait mai bizottsági ülésünkön. Nagyon köszönöm azt a megértést, hogy
egy kicsit erőltetett és felfokozott tempóban végezzük a munkát, most ezt nyilvánvalóan az
előttünk álló feladatok teszik szükségessé.

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Páva Hanna helyettes államtitkár asszonyt és
Raffay Bálint kodifikációs szakértő urat.

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Megkérdezném a bizottság tagjait,
hogy napirend előtti bejelentése, észrevétele, hozzászólása van-e valakinek. (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, akkor a napirend elfogadása következik.

Kérem, hogy aki az előre beterjesztett napirendet elfogadja, kézfelemeléssel erősítse
meg! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

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

A kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

A mai napon a napirend keretében a bizottsági módosítók és a kapcsolódó módosító
javaslatok megtárgyalására, valamint az egyebek vonatkozásában a munkatervünk
megvitatására, megtárgyalására kerül sor.

Először is: a kiegészítő ajánlástervezet 2 darab pontosító, kapcsolódó módosító
javaslatot tartalmaz, amelyet megkaptak. Először ezekről foglalunk állást.

Bizottsági módosító javaslat 5 darab van, erről a hétfői ülésen megállapodtunk.
Nagyon köszönöm a minisztérium munkáját, hogy bizottságunk segítségére voltak.

Először a kiegészítő ajánlástervezetek tárgyalására kerül sor. Az 1. számú ajánlási
pontban, 36. számú módosító javaslatként Szilágyi László és Szilágyi Péter képviselő urak a
preambulum pártpolitikai mentességére vonatkozóan nyújtottak be kiegészítő
ajánlástervezetet. Ebben kérdezem a kormány álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. A kiegészítő ajánlásban foglaltakra vonatkozóan elöljáróban
annyit mondanék, hogy egyelőre tárcaálláspontot tudok közölni. Az 1. pontban foglaltakkal
egyetértünk, azt gondoljuk, hogy ez eddig is nyilvánvaló volt, ez csak erre ráerősít, támogatni
tudjuk.

ELNÖK: Az előterjesztő nincs itt, ilyen vonatkozásban szavazásra kerül sor. Gyenes
alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Ha jól értettem, a tárca támogatja. Akkor én nem
Szilágyi László, hanem a magam nevében és pártom nevében mondanám, hogy azért nem
tartjuk ezt elfogadhatónak, mert ez egy hivatkozási alap lesz, hogy benne van. Ugyanis
minden esetben a szakmai kamara, bármilyen kormány volt hatalmon, ha szakmai kérdésben
nem értett egyet, akkor megkaptuk ezt a bélyeget, hogy igen, mert pártpolitikai érdeket
szolgálunk. Én voltam annak idején – majd kitalálják, hogy melyik kormány idején – Fidesz-
bérenc és kommunista bérenc, pedig ugyanazt mondtam, a szakmát képviseltem.
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Ezért nem tartjuk ezt így beírandónak, mert az csak egy hivatkozási alap lesz, és azt
mondhatja bárki, hogy a kamarák, ezt a pontot megszegve, pártpolitikai érdeket képviselnek.
Semmi értelme nincsen, mert az Orvosi Kamarában a szakmai vélemény semmiféleképpen
nem pártpolitikai meggyőződésből alakult ki eddig sem, hanem valóban igyekezett, még az is,
aki egyébként elkötelezettje volt egy pártnak vagy szimpatizánsa, szakmai kérdésekben
szakember maradni. Ezért mi ezt a módosítást feleslegesnek tartjuk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Helyettes államtitkár asszony!

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen. Én is úgy látom, hogy egyértelműen, mivel szakmai ügyeket intéz a
kamara, ez a normaszövegben most is benne van, a javaslatban, hogy a szakmai ügyeket
hogyan kell intézni. Mi azt gondoljuk, tekintettel arra, hogy valóban eddig is a kamara úgy
ítéljük meg, hogy pártpolitikai érdekektől függetlenül működött, ez nem okoz különösebb
zavart, ezért gondoltuk támogatni.

ELNÖK: Nagy Kálmán!

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Igazából mind a két előző megszólalással egyetértek.
Megmondom, miért. Azért, mert ez a két szó nem jól definiálható. Egyszerűen nem lehet
definiálni. Pártpolitikai érdekektől mentesen? Igazából azt gondolom, hogy ebből ne
csináljunk vitát. Ha ezt így, ahogy van, elfogadjuk, akkor sincsen semmi az égadta világon,
mert egy nem jól definiálható fogalomról nem lehet azt mondani, hogy igen vagy nem.
Pártpolitikai érdekektől mentesen működik.

Szerintem, amit alelnök úr megfogalmazott, az így van. Döntöttünk, valaki
értelmezheti pártpolitikai érdekek mentén is, meg attól függetlenül is, de általában a döntés
pártpolitikai érdekektől függetlenül történik, tehát nincs értelme rajta vitatkozni, benne
hagyjuk vagy nem hagyjuk benne, nem változtat lényegesen a dolgon.

Tehát azt gondolom, hogy hagyjuk benne, mert mindegy.

ELNÖK: Ódor képviselő úr!

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Prejudikációnak érzem ezt a
dolgot. Nem is, hogy előre figyelmeztet a kamara működésére, hanem egyelőre feltételezi,
hogy ez a kamara valamilyen módon még mindig majd valamilyen pártérdeket szolgál, éppen
aktuálisan, ahogy itt az alelnök úr mondta, vagy az egyik, vagy a másik, nem tudom, hogy
van-e harmadik. Emiatt én tisztelve a minisztériumi állásfoglalást, személy szerint úgy
gondolom, hogy ha ezt betesszük, akkor engedményt teszünk egy olyan prejudikáció
irányába, ami vagy akik eleve azt mondják, hogy itt pártpolitikai érdekek megjelenítése folyik
egy szakmai kamarában.

Tehát én ezért a saját véleményemet mondom, és ha szavazás lesz, majd úgy fogok
szavazni, ahogy a lelkiismeretem diktálja, ezt én nem tartom helyesnek, mert eleve, egy picit
talán olyan enyhe szóval, teljesen függetlenül most az aktuális kamarai vezetésektől, hanem
egy olyan szakmai szervezet, amely szervezethez ma Magyarország összes orvosa a törvény
elfogadása után tartozik, és akkor erre azt mondani, hogy pártpolitikai érdekektől függetlenül.
Annyiféle gondolkodású ember jön össze, egy közös dolog van, az orvoslás, én ezt olyan
dolognak tartom, ami inkább egy kis megbélyegzést jelent, minthogy egy kis nyugalmat
jelentene, hogy pártpolitikai érdekektől függetlenül fognak összeállni emberek egy szakmai
dolog mellett.
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Én személy szerint fölöslegesnek, és inkább károsnak tartom, mint jónak a jövőre
nézve, hogy mindegy, hogy benne van vagy nincs. Ha benne van, akkor az már valami
olyasmit jelent, hogy ez valamikor eddig vagy ezután így működött. Köszönöm szépen, elnök
úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor az elhangzottak alapján újra megkérdezném a
kormány álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Kötött mandátummal jöttem, ez a tárca álláspontja. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem szokványos helyzet alakult ki ebben az esetben.
Úgy gondolom, hogy akkor feltenném szavazásra a kérdést az elhangzottak alapján. Az
előterjesztésnek megfelelően ki az, aki a tárca álláspontjával ebben a formában, amit helyettes
államtitkár asszony mondott, egyetért. (Szavazás.) 8 igen. Ki az, aki nem ért egyet?
(Szavazás.) 5 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

Nem támogatta a bizottság, de egyharmadot kapott.
A következő szintén Szilágyi László és Szilágyi Péter képviselő urak indítványa a 2.

ajánlási pontban az összeférhetetlenség vonatkozásában. A tárca álláspontját kérném.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Nem támogatjuk. Egyeztettünk a kamarákkal, és jöttek olyan
jelzések, hogy túl szélesre tárja ez a szigorítás azt a kört, akik nem viselhetnek tisztséget,
különös tekintettel a polgármesteri tisztségre, egy falusi háziorvos miért ne lehetne
éppenséggel polgármester is a faluban, illetve a köztisztviselő, ez a két kategória volt az, ami
miatt túl tágra sikeredett ez a módosítás, úgyhogy nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm a tárca álláspontját. Megkérdezem, hogy ki az, aki ennek ellenére
támogatja. (Nincs jelzés.) Senki. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Egyharmadot sem
kapott, a bizottság elutasította.

A következőkben a bizottsági módosító javaslatok benyújtásáról döntünk. A módosító
javaslatoknál nincs ajánláspont, a módosításra kerülő törvényhely szerint emelkedő
sorrendben vannak összefűzve a munka megkönnyítése érdekében, eszerint haladunk.

Tehát 1. sorszám alatt a 10. §-ban a bejelentési kötelezettség kompromisszumos
megoldásában kérdezném a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság véleményét, ki az, aki
támogatja az álláspontot. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Tehát a bizottság
benyújtja a módosítót.

A 2. sorszámon a 13. és 33. §-sal összefüggésben a Ket.-tel való koherencia
megteremtése az adatnyilvántartásra vonatkozóan. Kérdezném a kormány álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezném a bizottság véleményét, ki az, aki
támogatja. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

A 3. sorszám alatt a 16. §-ban az illetékességi szabály pontosítása vonatkozásában
kérném a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság véleményét kérném. (Szavazás.) Egyhangú.
Köszönöm szépen.

A 4. sorszám alatt a 17., 18., 19. §-sal összefüggésben szintén a Ket.-tel való
koherencia megteremtése, eljárás megindítására vonatkozóan kérném a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság véleményét kérném. (Szavazás.) Egyhangú.
Köszönöm szépen.

Az 5. sorszámon a 28. §-sal összefüggésben az etikai szankciók elévülési idejének
rendezése vonatkozásában kérném a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági álláspont? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm
szépen.

A következő napirendben a bizottság első félévi munkatervének… (Dr. Gyenes Géza
jelentkezik.) Parancsolj!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Elnézést kérek, még ehhez a napirendhez szólnék.
Elnézést kérek, elnök úr, de olyan probléma adódott a még meg nem született kamarai
törvény értelmezésében, ahol az Orvosi Kamara is jelezte, hogy komoly eljárási gondokat
jelenthet a jövőre nézve. Mi a probléma?

A törvény szerint 2011. április 1-jétől jogosan és törvényesen vagy nem jogellenesen a
rendszerben csak az dolgozhat, akinek kamarai tagsága van. Ehhez képest a rendeletben –
nagyon helyesen – egy 60 napos, úgynevezett technikai lehetőséget ad a belépésre, hiszen
nem tud mindenki április 1-jén belépni a kamarába. De az a nagy kérdésünk, hogy azért, ha
valaki mondjuk nem is lép be a kamarába május 31-ig, a megadott határidőig, hanem
mondjuk június 15-én lép be, akkor a kamarai tagságát mikortól nyilvánítjuk valósnak? A
törvény hatálybalépésének napjától, tehát április 1-jétől, vagy mondjuk neki, hogy te mondjuk
június 20-áig jogellenesen dolgoztál a rendszerben.

Miért kérdezzük azt? Azért, mert ha azt mondja a kamara minden új belépő tagjának,
hogy te beléphetsz törvényesen a két hónapon belül mondjuk április 28-án, de a tagságodat
azért, hogy ne dolgozzál törvényellenesen a rendszerben, április 1-jére datáljuk vissza. Tehát
ezt így lehessen értelmezni, vagy azt mondjuk, hogy nem, a belépés napja számít, tehát április
28-ától vagy kamarai tag, és április 28-áig, noha 1-jén hatályba lépett a törvény, te
jogellenesen dolgoztál a rendszerben orvosként.

Tehát ennek a dilemmának a feloldását nem tudja a kamara ügyintézése egymaga
elrendezni, és félő, hogy sok konfliktus lesz, mert ha a tagok így is értelmezhetik a tagsági
jogviszony keletkezését, meg úgy is, sőt akik jogellenesen sem lépnek be 60 napon belül,
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hanem azutáni időszakban, akkor nyilván az ÁNTSZ mint hatóság, azt mondja, hogy akkor a
működési engedélyedet visszavonom. Mondjuk ha valaki ezért belép július 8-án, akkor
kérdésem, hogy július 8-áig jogosan dolgozik-e, mert rá még az a 60 napos moratórium sem
volt érvényes, mert mi úgy értelmezzük, de ez csak egyfajta értelmezés, hogy pontosan a 60
napos határidő ad technikai felmentést attól, hogy noha 1-jétől kell kamarai tagnak lenni, de
technikailag nem tudja megoldani, ezért visszamenőleges hatállyal április 1-jétől tekintik
tagnak.

Természetesen ezt a tárcának kellene eldöntenie, hogy milyen jogalkotási technikával
viszi be ezt a kérdést, akár így rendezi, akár úgy, kérjük, hogy ezt oldják meg, mert ez még
egy készülő törvény, mert egy elkészült, elfogadott törvényt utólag értelmezni az
alkotmánybírósági döntések értelmében tilos, de most még a tárcának úgymond joga van
bármilyen módon ezt a kérdést értelmezni. Erre a jogszabály nem ad választ. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár asszony!

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban úgy rendelkezik a javaslat, hogy április 1-jén hatályba
lép a törvény, és pontosan, ahogy alelnök úr mondta, ez a 60 nap egy technikai időtartam,
hogy mindenkinek legyen ideje benyújtani a kérelmet, a kamarának legyen ideje elbírálni és
így tovább. Tehát mondjuk az is lehet, hogy valaki május 30-án nyújtja be a kérelmét, és a
kamarának is a Ket. szerinti idő áll rendelkezésére, hogy döntsön a felvétellel kapcsolatban.
Tehát ad abszurdum még lehet, hogy valakinek mondjuk június 15-én történik meg a
tagfelvétele.

Tehát ha valaki a 60 napos időtartamon belül kérte a felvételét és egyébként bent van a
rendszerben és dolgozik, gyakorolja a szakmáját, akkor abszolút nem jogellenes nyilván a
tevékenysége, még június elején sem adott esetben, hiszen ez alatt az idő alatt dönt a kamara.

A mi eredeti szándékunk szerint egyértelműen a tagsági viszony akkor keletkezik,
amikor valaki a kérelmet beadja, tehát attól a naptól kezdődően kell a kamarának dönteni
visszamenőleg a kérelem benyújtásának az időpontjára vonatkozóan, hogy onnantól számít a
kamarai tagság.

Szerintünk ez egyértelmű, de ha ezek szerint mégsem, és vannak ilyen eltérő

jogértelmezési problémák, akkor nyilván ezt egy koherencia módosítóval rendezni kell. Tehát
akkor egyértelműsíteni kell a javaslatban, hogy mikortól számít a tagság. Szerintünk
egyértelműen nem április 1-jéig visszamenőleg, ha 60 napon belül kéri, akkor onnantól,
amikor beadta a kérelmét, de akkor ezt egy koherencia módosítóval tisztázzuk.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Ez azért fontos, mert a tagsági kötelezettségek, például
a tagdíjfizetés is mikortól érvényes? Ezért fontos ez a döntés.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm a reflexiót és a tárca álláspontját. Én
államtitkár asszonyt arra kérném, hogy a koherenciazavar rendezése vonatkozásában a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontját kellene kikérni és az Alkotmányügyi
bizottsággal tisztázni a kérdést a törvény hatálybalépését illetően.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Akkor
ezt intézzük.

Egyebek

ELNÖK: Köszönöm szépen a tárca részvételét. A második napirendi pont, az egyebek
tárgyalására kerül sor.
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Az első félévi munkatervünket nagyon remélem, hogy mindenki megkapta. A
munkatervvel kapcsolatosan, ha megengedik a bizottság tagjai, én ezt nem olvasnám végig, és
nem olvasnám fel. Azt kérdezném, hogy a megkapott első féléves munkatervhez, amelyet
kiosztottunk, van-e valakinek észrevétele, kiegészítő javaslata, ajánlása. Alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én egyetlenegy
dologgal szeretném a belső munkatervünket vagy programunkat kiegészíttetni. Folyik a
parlamentben az alkotmányozás, és nagyon fontos lenne, hogy az egészséggel, illetve az
egészségüggyel kapcsolatosan egy kicsit az alkotmány meghatározóbb lenne. Hiszen
Magyarországnak a megbetegedési és halálozási statisztikái olyan rosszak, hogy ha ezt meg
akarjuk szüntetni vagy javítani akarjuk, akkor bizony, az államnak sokkal több szerepet
kellene vállalnia ennek a megoldásában. Ez az egyik oka.

A másik oka pedig az, hogy eddig az alkotmány 70/B §-ában benne volt, hogy az
embernek, az állampolgárnak joga van a legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz. A
mostani koncepcióból ezt az állampolgári jogot gyakorlatilag kivették, és csak egy
kormányzati kötelezettség van, hogy az egészségügyi ellátás szervezetét, egyebét biztosítani
kell.

Úgy érzem, hogy az 1. pontban elmondottak, a megdöbbentően rossz egészségügyi,
népegészségügyi helyzet Magyarországon és az előttünk álló, az egészségügy előtt álló, és
egyáltalán az egész állam előtt álló feladatok e téren rettentően nagyok. Ehhez képest eltűnik
egy alkotmányos alap emberi jog, a legmagasabb szintű egészséghez való jog, illetve az
egészség helyrehozásához való legmagasabb szintű jog, ezért úgy gondolom, hogy a
bizottság, mint Egészségügyi bizottság az alkotmánykoncepció eme részével, vagy később az
alkotmányozás konkrét folyamatával kapcsolatosan foglalkozzon és legyen egy állásfoglalása.
Ezt szeretném egy kis résznapirendként vagy kiegészítő napirendként javasolni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb vélemény az alelnök úr által elmondottakhoz? (A
terembe beérkező Mészáros Gáborhoz, a NEFMI politikai főtanácsadójához fordulva:) Ne
haragudj, Gábor, csak említeném, hogy a munkatervvel kapcsolatosan Gyenes alelnök úr
részéről felvetődött, hogy a bizottság első félévi munkatervével kapcsolatosan a tárca
irányába az alkotmányozás folyamatának egészségügyi vonatkozásaival kapcsolatosan egy
igény jelenne meg e tekintetben. Ezt mindenféleképpen jelezni fogjuk nyilvánvalóan, bár
legjobb tudomásom szerint az alkotmány vonatkozásában az Alkotmányügyi bizottság
kizárólagosságot élvez e tekintetben. Természetesen reflexióval lehet élni és vélemény is lehet
ezzel kapcsolatban.

Csak ezt szerettük volna jelezni az egyeztetett munkatervvel kapcsolatban és azon
túlmenően.

Hollósi képviselő úr!

DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Egyetlenegy általános
kérdésem van. Szentírásnak tekintendők-e a terminusok, tehát a hónap szerinti megosztás?
Egy mondatban elmondom azt is, hogy miért kérdezem.

Én látok két olyan kérdést, ami eleve áprilisra, illetve májusra, júniusra van tervezve.
Esetleg értelemszerűen ez nem férne-e bele, mondjuk egyik-másik márciusra is? Most nem
bontom ki a kérdést, de ha kell, szívesen, majd fogunk is erről beszélni még a mai nap
folyamán. Csak erre lesz-e lehetőség esetleg, vagy annyira determinált, hogy márciusban csak
az európai uniós dolgokkal lehet foglalkozni, melléknapirendként nem kerülhet-e be valami?
A rezidenskérdés például egy eléggé égető dolog, ezt mindenki tudja, aki itt van.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Teljesen egyértelmű, mint ahogy itt írva is van az írásos
anyagban, ez egy tervezet, ami nyilvánvalóan változtatható. Ezzel kapcsolatban el is
szeretném mondani, hogy például a tervezett következő bizottsági ülésünkre az európai uniós
elnökségből fakadó feladatok tárgyalására már most mondom, hogy nem valószínű, hogy sor
kerül, illetve inkább valószínűleg nem fog sor kerülni. Tehát már ez is egy módosítás.

Ez egy tervezet, amit szerettünk volna egyeztetni, az államtitkárság úgymond
jóváhagyta, visszaigazolta. Tehát ez egy munkaanyag, ami természetesen rugalmasan
változtatható. Egyébként ehhez kapcsolódóan szeretném említeni, és nem a bejelentések és az
egyebek között említeni, és még egyszer köszönöm a bizottság rugalmas hozzáállását, hogy
nagy valószínűséggel a hétfői napon a parlamenti munka kezdése előtt szintén fél 10-kor nagy
valószínűséggel elképzelhető, hogy bizottsági ülést kell hogy tartsunk. Azt is megmondom,
hogy miért. Vannak olyan benyújtás környékén vagy előtt álló tervezetek, amelyeknek a
megtárgyalására mindenféleképpen bizottsági szinten elképzelhető, hogy hétfőn délelőtt sort
kell keríteni. Erről mindenki megkapja az értesítést.

Egyébként mondanám előre konkrétan, hogy a nemdohányzók védelméről szóló
törvénytervezetnek a bizottsági véleményezéséről lenne szó például. Most van a benyújtás
folyamatában, tehát erről nyilvánvalóan nem tudtunk. Az uniós elnökséggel kapcsolatos
tájékoztató pedig a tárca igényeként jelent meg. Amennyiben természetesen tudják vállalni,
akkor mindkettő, amennyiben nem, akkor csak a benyújtott törvényjavaslat véleményezését
kellene megtennünk.

Egyéb bejelentés a bizottság részéről? Nagy Kálmán kabinetvezető úr!

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): A munkatervvel kapcsolatosan csak annyi a
probléma, hogy most február van, de mindjárt március lesz. Ez egy nem konkretizált
munkaterv. Emiatt elég nehéz lesz az, hogy mi jól definiáltan lássuk azt, hogy legalább a
következő hónapban miről fogunk beszélni, mit fogunk csinálni. Tehát legalább a következő
ülésen, amelyik még ebben a hónapban van, egy viszonylagosan precíz definíció kellene,
annál is inkább, mert a tárcának ugyan lehet közlési szinten joga ahhoz, hogy mi mit
tárgyalunk, de mi azt tárgyalunk, amit akarunk.

Tehát a tárcával nekünk ebben a kérdésben nem feltétlenül kell egyeztetni. Annál is
inkább nem kell feltétlenül egyeztetni, hiszen mint országgyűlési bizottság, a tárca
működésével kapcsolatosan bármilyenfajta állásfoglalásunk lehet, és ez igazából
mindenféleképpen a mi jogunkhoz, a mi autonómiánkhoz tartozik.

Tisztelt Elnök Úr! Tehát arra kérem, hogy a következő ülésre egy pontos program
legyen, legalább a következő hónapra, hogy világosan lássuk, hogy mit fogunk tárgyalni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Erre máris tudom ígérni, hogy a hétfői napra össze fogjuk
állítani a végleges első félévi programunkat. Köszönöm szépen.

Egyéb vélemény, bejelentés valaki részéről van-e? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,
akkor köszönöm a részvételt. A mai bizottsági ülésünket bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 34 perc)

Dr. Kovács József
a bizottság elnöke
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Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


