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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:
A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/2307. szám)
(Hegedűs Lorántné, Mirkóczki Ádám és Z. Kárpát Dániel (Jobbik) képviselők
önálló indítványa)

2. Tájékoztató az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja 2009. és 2010.
évi előrehaladásáról (J/2424.)

2.    Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz)
Dr. Hollósi Antal Gábor (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)
Dr. Nagy Kálmán (KDNP)
Dr. Puskás Tivadar (KDNP)
Dr. Garai István Levente (MSZP)
Dr. Kiss Sándor (Jobbik)
Szilágyi László (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Jánosiné dr. Bene Ildikó (Fidesz) Bábiné Szottfried Gabriellának (Fidesz)
Dr. Gyenes Géza (Jobbik) dr. Kiss Sándornak (Jobbik)
Dr. Daher Pierre (Fidesz) dr. Kovács Józsefnek (Fidesz)
Dr. Heintz Tamás (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Iván László (Fidesz) dr. Ódor Ferencnek (Fidesz)
Dr. Kupper András (Fidesz) dr. Puskás Tivadarnak (KDNP)
Dr. Szabó Tamás (Fidesz) dr. Hollósi Antal Gábornak (Fidesz)
Dr. Zombor Gábor (Fidesz) dr. Nagy Kálmánnak (KDNP)
Kovács Tibor (MSZP) dr. Garai István Leventének (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Szócska Miklós államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Gyebnár Brigitta főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Prof. dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, általános orvostudományi kar)
Prof. dr. Józan Péter (Magyar Tudományos Akadémia)
Prof. dr. Kiss István, a Magyar Hypertónia Társaság elnökhelyettese
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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 köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön. Időközben a Házban plenáris
ülés is folyik. Köszönöm a megjelenést a bizottság tagjainak és minden kedves jelenlévőnek.
Megállapítom a határozatképességet, és feltenném a kérdést, hogy a napirend elfogadása előtt
kíván-e valaki szólni. Kiss képviselő úr!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az ügyben szeretnék a
képviselőtársaimhoz fordulni, hogy ezzel az új alkotmánnyal kapcsolatban, az egész
jogügyről több mint kevés szó esik. Ezért arra kérném a bizottságot, tekintettel arra, hogy a
bizottság tagjai döntően orvosok, hogy kezdeményezzünk egy olyan bizottsági ülést,
amelyben beszélünk arról, vagy hoznánk egy olyan bizottsági határozatot, ajánlást vagy
bármit, hogy a leendő új alkotmányban az egészségügy, az egészség védelme, az egészség
megőrzése hangsúlyosabban jelenjen meg, mert édeskevésnek tartjuk azt, ami ebben az új
alkotmányban megvan.

Kérem a kedves bizottsági társaimat, hogy támogassák azt, hogy erről tartsunk akár
egy külön bizottsági ülést, hogy az új alkotmányban – még egyszer mondom – sokkal
hangsúlyosabban és sokkal konkrétabban jelenjen meg az egészség megőrzése és védelme.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tulajdonképpen napirend előtti, de részben ügyrendi is
volt képviselő úr hozzászólása. Ennek értelmében a Házszabály szerint minden frakció
számára lehetőség van, hogy képviselő úr indítványához két percben fűzzön hozzá gondolatot,
véleményt. Megkérdezem, ki kíván élni a frakciók részéről ezzel a lehetőséggel. Kíván-e
ezzel élni valaki? (Nincs jelzés.) Köszönöm. Jelentkezőt nem látok.

Mielőtt a mai napirendet elfogadnánk, úgy gondolom, hogy a parlament általános
plenáris vitájában az alkotmányhoz – amely vita egyébként most is folyik – minden
képviselőtársunk, minden bizottsági tag hozzászólhat, be lehetett jelentkezni, és ez a munka
pillanatnyilag is folyik. Egyébként az egészségüggyel kapcsolatos alkotmányozási kérdések
és problémák a holnapi napra – ütemezetten folyik ez a munka -, a csütörtöki napra került
kijelölésre, amikor is az alkotmány egészségügyi vonatkozásairól mindenki elmondhatja az
észrevételét és véleményét.

Ennek értelmében én külön bizottsági ülés összehívását nem látom ebből a
szempontból feltétlenül indokoltnak. Horváth Zsolt képviselő úrnak adom meg a szót.

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr!
Értem az ön felvetését, ugyanakkor azt gondolom, hogy mivel a parlamentben jelenleg is
plenáris ülésen folyik az alkotmány vitája, és minden képviselőnek lehetősége van módosító
javaslat benyújtására az alkotmányhoz. Tehát arra gondolok, hogy szerintem tegyék meg a
javaslataikat, külön egészségügyi bizottsági ülés összehívását e tárgykörben nem tartom
indokoltnak, azt a plenáris ülésen meg tudjuk vitatni az alkotmány részletes vitájában, minden
frakció kifejtheti az álláspontját, és ha egyetértés van, akkor azt a módosító javaslatot be is
lehet emelni az alkotmányba. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy korábbi bizottsági ülésen Gyenes Géza alelnök úr
ugyanezt a kérdést felvetette már. Megkérdezném képviselő urat, hogy egyébként ezt a
jelenlegi felvetést konkrétan a mai napon napirend-kiegészítésképpen vagy egy külön
bizottsági ülés keretében gondolta megvalósítani.
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DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Elnök Úr! Mivel úgy gondolom, hogy az Egészségügyi
bizottság a sok bizottság közül az az egyetlen, ahol a szakmaiság megjelenik és ahol maga a
politika, hiszen ott vagyunk a plenáris üléseken minden nap, tehát láthatjuk, hogy mennyire
beleszól a politika a szakmába, tehát ezért gondoltuk azt, hogy magában az Egészségügyi
bizottságban napipolitika-mentesen tudnánk erről beszélgetni, vagy egy konszenzust
kialakítani. Tudjuk, hogy az LMP és az MSZP kivonult ebből a vitából, valamilyen szinten
önöket is, mindannyiunkat köti egyfajta pártfegyelem vagy pártorientáltság. De itt
beszélhetünk arról, akár bevonva a másik két ellenzéki pártot, hogy mi legyen az
alkotmányban, tehát hogy hogyan jelenjen meg az egészségügy az alkotmányban, ezért
gondoltuk ezt.

Tehát ha a plenáris ülésen beszélünk erről, akkor ott megjelenik a politikum,
méghozzá igen erősen, de itt úgy gondoljuk, hogy valóban csak a szakmaiságot tudnánk akár
egymás között megjeleníteni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Még egyszer kérdezném…

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Mi egy külön bizottsági ülésre gondolnánk,
amennyiben erre mód lenne, akár zártkörűen is.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen lehetőség van, hogy írásban ezt be lehet
jelenteni mindenképpen, és ez eldöntésre kerül. Végül is úgy látom, hogy minden frakció él a
napirend előtti hozzászólás jogával. Puskás képviselő úr!

DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy
az alkotmány vitája a parlamentben zajlik. Úgy gondolom, hogy a XIX. cikk politikamentesen
azt mondja, hogy minden embernek joga van a testi, lelki egészség megőrzéséhez. Lehet
ragozni, és lehet egészségügyi rendszereket építeni, de úgy gondoljuk, vagy azt szeretnénk,
hogy az alkotmány időtálló legyen, és hosszú ideig tartson. Tehát úgy gondolom, hogy a
részletekről nem nagyon kellene hogy szóljon. Ez egy nagyon fontos lépés, a XIX. cikk.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a napirend kiegészítéséről nem kell szavazni.
Akkor kérném képviselő urat, hogy írásban legyen szíves jelezni ezt az igényét és kérését.

Ismertetném a mai nap napirendjét. Első napirendi pontunk: döntés képviselői önálló
indítvány tárgysorozatba-vételéről: a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX.
törvény módosításáról szóló T/2307. számú törvényjavaslat. Az előterjesztők Hegedűs
Lorántné, Mirkóczki Ádám és Z. Kárpát Dániel jobbikos képviselők.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről.
A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/2307.
Számú törvényjavaslat

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Hegedűs Lorántnét, az előterjesztők között az
első helyen szereplő jobbikos képviselőtársunkat. A második napirendi pont: az Egészség
Évtizedének Népegészségügyi Programja 2009. és 2010. évi előrehaladásáról szóló
tájékoztató J/2424. számon. Plenáris tárgyalásra nem kerül. A harmadik napirend pedig az
egyebek.

Megkérném a bizottság jelen lévő tagjait, hogy aki egyetért a napirenddel, kérem,
kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú. Köszönöm szépen
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A napirendet elfogadtuk, így megkezdjük a napirendi pontok tárgyalását. Az első
napirendi pont ismertetésére és a javaslattételre megkérném Hegedűs Lorántné képviselő
asszonyt.

Hegedűs Lorántné (Jobbik) szóbeli előterjesztése

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelettel
köszöntök minden bizottsági tagot. A benyújtott törvénymódosítás részletezése előtt el kell
mondanom önöknek, hogy ez a törvényjavaslat nem önállóan került benyújtásra, hanem egy
országgyűlési határozattal kiegészítve, és kértük ezen két javaslat együttes tárgyalását.
Sajnálatos módon erre nem került sor, az országgyűlési határozatot az ifjúsági és szociális
bizottság tárgyalta, a törvényjavaslat-módosítás pedig az önök bizottsága elé került.

Ennek ellenére majd az érvelésem során két-három mondatban kénytelen vagyok
kitérni erre az országgyűlési határozati javaslatra is, csak azért, hogy megvilágítsam az önök
számára, hogy tudjuk, természetesen a Jobbik frakciója pontosan tudja, hogy a magzati élet
védelméről szóló törvény módosítását semmiképpen nem lehet megkerülni, illetve – hogy úgy
mondjam – mindenképpen kiegészítésre szorul olyan értelemben, hogy a társadalmat egy
ilyen törvényjavaslat-módosításra fel kell készíteni.

Ezért egyébként a törvényjavaslat hatályba léptetése megszavazása után 2012. január
1-je a benyújtott javaslat szerint, tehát nem rögtön gondoljuk ezt életbe léptetni, ha a
tárgysorozatba-vételre sor kerül, illetve a plenáris ülésen tárgyalásra, hanem ezt egy későbbi
időpontra szeretnénk tétetni.

Maga az országgyűlési határozat tehát ezt támasztja alá, hogy milyen módon lehet
ennek a társadalmi elfogadottságát segíteni, illetve azt a fajta gondolkodást, ami a magzati élet
védelmével kapcsolatban Magyarországon kialakult, segíteni és kiegészíteni.

Tehát ilyen módon szeretnénk, ha a nemzeti alaptantervbe bekerülne a magzati élet
védelme, az emberhez méltó családi életről és az egészségre ártalmatlan születésszabályozási
módszerekről való tanítás, mint központi, hangsúlyos elem, továbbá szeretnénk, hogy ha a
teljes műsoridejük keretén belül 2 óránként 2 percet magzatvédelmi témájú közérdekű
közlemények közzétételére lennének kötelezettek a jelentős befolyásoló erejű
médiaszolgáltatók. Továbbá, hogy a mindenkori kormányzat, illetve a mindenkori
költségvetés kiemelt anyagi és szakmai támogatásban részesítse a magzatvédelemmel,
csecsemőgondozással, örökbefogadással és családtámogatással foglalkozó civil szervezeteket,
alapítványokat és egyházakat. Tehát eddig erről az országgyűlési határozatról.

Most pedig a konkrét törvényjavaslatra szeretnék áttérni. Sajnálatos módon a
médiában az elmúlt időszakban többször felmerült az, hogy igazából nem aktuális ez a kérdés
ma Magyarországon. Nem aktuális az, hogy a magzatvédelmi törvényt bármilyen módon
módosítsa az Országgyűlés. Azt gondolom, hogy 55 év szélsőségesen életellenes
szabályozása és 6,8 millió áldozat után semmi nem lehet aktuálisabb kérdés Magyarországon,
mint az, hogy erről a törvényről beszéljünk, és hogy próbáljuk ezt a szemléletet
megváltoztatni Magyarországon.

Semmi nem lehet aktuálisabb, mint az, hogy a törvényhozói szándék végre
iránymutató jelleggel foglaljon állást a magzati élet védelme mellett. Ugyanakkor, amikor erre
a bizottsági ülésre készültem, akkor azon gondolkodtam, hogy szakembereknek, akik jórészt
orvosok, mit tudok én, mint laikus testvér, aki építész vagyok, olyan érvet felhozni, amivel
meg tudom önöket győzni, hogy legalább engedjék át, hogy a tárgysorozatba-vételre sor
kerülhessen, hiszen nyilván ha valakik, akkor az önök számára nyilvánvalóan ismertek azok a
szakmai érvek, amelyek ezt alátámasztják. Nyilvánvalóan ismert az önök számára az, hogy
mennyire ellentétes a Hippokratészi esküvel a magzatelhajtás, hogy mennyire súlyosan
egészségkárosító az anya szervezete számára is az abortusz, nemcsak testileg, hanem lelki
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értelemben véve is. Hogy az emberi élet tudományosan bizonyított, hogy a fogantatástól
kezdődik, tehát nyilván ezek az érvek az önök számára nyilvánvalóan ismertek, egyértelműek.

Ezért arra gondoltam, hogy mint háromgyermekes édesanya szólok önökhöz. Én
tudom, háromgyermekes édesanyaként, hogy az élet a fogantatástól kezdődik. Én tudom,
hogy hogyan lehet egy pár hetes magzattal az édesanyának kommunikálnia. Én tudom, hogy
nincsen jogunk elvenni a magzati életet, tudom, hogy az édesanyának az önrendelkezése ott
befejeződik, amikor a magzati élet elkezdődik. Úgyhogy ez az, ami szerintem megalapozza
ezt a törvényjavaslatot, illetve legalább azt, hogy tárgysorozatba kerüljön és hogy
beszélhessük róla.

Köszönöm szépen, egyelőre ennyit mondanék, és ha bármilyen kérdés van, arra
szívesen válaszolok.

ELNÖK: Köszönöm szépen az előterjesztéshez tartott szóbeli kiegészítést, és a
bizottság tagjait illeti a szó ezt követően, majd azt követően nyilvánvalóan viszontválaszra
kerülne sor. Kérdezem, hogy a bizottság részéről ki kíván szólni. Nagy Kálmán!

Kérdések, észrevételek, megjegyzések

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): A törvényjavaslat egy olyan jellegű kérdést dolgoz
fel, javasol számunkra, amelyik valóban az egyik legégetőbb problémája a magyar
társadalomnak, figyelembe véve a születésszám változását az 1920-as évektől, amelynek
indulásakor durván 220 ezer magyar gyerek született. A Ratkó-korszakban 190 ezer körüli
magyar gyerek született, majd azután, amikor a Ratkó-korszakban megszületett gyerekek
ismét potenciális lehetőséget nyertek életkoruk alapján, hogy gyermekeket szüljenek,
átmenetileg megint emelkedett a születésszám, azóta egyenletesen csökkent, jelenleg
körülbelül 90 ezer gyerek van.

Ezeknek a 12 százaléka koraszülött, amely azért lesújtó adat, mert Európában az egyik
legmagasabb koraszülési arány. El tudjuk képzelni azt, hogy a koraszülöttek életkilátásai
nagyon jelentősen javultak, de azt is, hogy a sérülékenységük a teljes gyermekpopulációban
az elképzelhető legnagyobb. Ezért ezeknek a gyerekeknek egy része valamilyen maradandó
testi vagy szellemi károsodással éli végig az életét. Ez a százalék fokozatosan csökken. Ez
természetesen nem azt jelenti, hogy a koraszülött számára ezek a valamelyest csökkentebb
életkilátások nem javíthatók. Éppen Magyarországon jelenleg is a kormányzat jelentős
erőfeszítéseket tesz az úgynevezett neonatális intenzív centrumok fejlesztésére. Hatalmas
összegeket áldozunk arra, hogy a koraszülöttek életkilátásai egy időszakról a következőre
változáson essenek át.

Azt is hangsúlyoznám, hogy a képviselő asszony által felvetettek tulajdonképpen akár
az alkotmány szövegében már korábban is megjelennek. Vagyis nemcsak a koncepciótól,
hanem az úgynevezett prekoncepcionális időszaknak a figyelemmel kísérése. A
prekoncepcionális időszak figyelemmel kísérése azért rendkívül fontos, mert az előkészület a
gyermekvállalásra a társadalom számára egy rendkívül fontos tényező. Az előkészület a
gyermekvállalásra a gyermek biztonságos fogadását jelenti, és tulajdonképpen számos európai
országban ezek programként jelennek meg. Például amikor én Franciaországban voltam
ösztöndíjas, Lorraine tartományban volt egy olyan program, hogy „Jó születni Lorraine-ben.”
Ez nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon hatékony program volt, amelyik igazából egy
óriási publicitást is kapott. Gyakorlatilag Lorraine tartomány egy olyan hely, ahol még török,
lengyel származásúak is élnek a franciák mellett. Éppen ezért több nyelven jelent meg ez a
tájékoztató.

Tehát a koncepció előtti gondozást, a koncepció előtti felvilágosítást közel olyan
hatékonynak érzem, mint a koncepció után, az áldott állapotban lévő édesanyák segítését.
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Hogy egészen konkrét legyek a javaslattal kapcsolatosan, bár én ezt a javaslatot
nagyra tartom, úgy gondolom, hogy helyesebb lenne ezt a kérdést az alkotmányról szóló
vitának a lezárása után napirendre tűzni, és akkor foglalkozni vele. Azért, mert akkor bontható
ki teljességében, akkor bontható ki minden részletében. Akkor tudunk megszabni olyan helyes
irányokat, amelyek a magyar társadalom életét alapvetően befolyásolják.

Végig kell gondolnunk azt a tényt, hogy ha kevesebb gyermek születik
Magyarországon, az az élet minden területén igénycsökkenéssel jár, mert ha kevesebb gyerek
születik, akkor nagyon leegyszerűsítve a kérdést, akkor kevesebb dolgozó kell a bölcsődébe,
kevesebb óvónő kell, kevesebb tanítónő kell, kevesebb tanárnő kell, de kevesebb orvos is kell.
De igazából kevesebb ennivaló is kell, és igazából nincs kiért dolgozni.

A probléma az, hogy ma is Magyarországon sokan félreértik a születés utáni jogokat, a
születéssel kapcsolatos jogokat. A születéssel mi jogot kapunk a gyerekek felnevelése után
arra, hogy ezek a gyerekek más emberekért dolgozzanak. Tehát nem az a joguk, hogy
önmagukat feltétlenül megvalósítsák, hanem másokért, egy közösségért, más emberekért
dolgozzanak. Ezzel nyernek jogot igazából arra, hogy egy társadalomban valódi
létjogosultságuk legyen. Ugyanis a más emberekért végzett, akár a legcsekélyebb munka is –
hangsúlyozom – lehetővé teszi azt, hogy az embernek fokozódó önbecsülése legyen, hogy a
társadalomba egész emberként beilleszkedjen.

Én, aki ismerem a gyermeki létnek a legsúlyosabb és annak a legnehezebb formáit is,
amikor valaki súlyos testi és szellemi károsodással születik, még ezekben az esetekben is van
lehetőség, hogy olyanfajta feladatokat adjunk, olyanfajta lehetőségeket adjunk a későbbi
életkorokban a gyerekeknek, hogy megérezzék annak a fontosságát, hogy hogyan lehet,
hogyan tudunk egymás életén segíteni. Ha nem tettekkel, akkor verbálisan, ha nem verbálisan,
akkor bármilyen jellegű, az életet megjelenítő megnyilvánulással lehetőséget tudunk erre
biztosítani.

Tehát azt kell mondanom, hogy amikor ez a kérdés felvetődik, akkor a magyar
társadalom legsúlyosabb, legnehezebb és az egyik legfontosabb kérdéséhez érkeztünk el. Az
is elképzelhető, hogy talán önmagában egy országgyűlési határozat nem elegendő, hogy ezt a
nagyon komplex folyamatot meg tudjuk világítani. Ezért ezt részekre bontva, de
koncepciójában teljes egységben kellene az Országgyűlésnek az elkövetkezendő időszakban
tárgyalni.

Tisztelettel mondom a képviselő asszonynak, hogy ha talán ezt a gondolkodásmódot
veszi át, akkor talán nem lenne elegendő az, hogy egyetlen ilyen országgyűlési határozat
elegendő legyen ennek a széles problémakörnek a megvilágításához. Én tisztelettel kérem,
hogy gondolkodjon el ezen, és a saját politikai csoportjának javasolja azt, hogy ebben a
formában végiggondolva a gyermeki létnek minden egyes állomását. próbálják ezt úgy
javítani, hogy a magyar társadalomnak nagyobb esélyei legyenek a későbbiekben.
Hangsúlyozom: a gyerekek születése nem a gyerekeknek az esélye, hanem a ma minden,
Magyarországon élő embernek az esélye. Éppen ezért azt gondolom, hogy az alaptörvény
megszavazása után, ha ezt a kérdést egy ennél konkrétabb, direktebb formában, részeire
bontva tudjuk a parlament elé vinni, sokkal nagyobb esélyünk lenne arra, hogy egy egységes
és valóban az erkölcs és a társadalom számára is jól elfogadható megoldásokat tudjunk
kínálni.

Hozzáteszem, hogy a képviselő asszonnyal abban, amit a koncepcióval kapcsolatosan
és az élet kezdetével kapcsolatos állásfoglalásról hirdet, azzal mélyen egyetértek. Itt, ebben a
teremben egyetlen ember sincs, aki meg tudta volna kerülni ezt a folyamatot. Tehát
mindenkinek az élete ezzel kezdődött. Tehát azt gondolom, hogy ennek a védelme
önmagunknak a védelme. Tehát nem ezzel van problémám. Azt gondolom azonban, hogy egy
országgyűlési határozat, különösen ebben a helyzetben, amikor az alaptörvény vitájáról van
szó, és ebben ezek a kérdések súlyos formában megjelennek, helyesebb lenne egy későbbi
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időpontban, részekre bontva, törvényi formában megjeleníteni, ezért alapvetően azt kell
mondanom, hogy általánosságban igen, de jelen konkrét formájában a képviselő asszony
előterjesztését a Kereszténydemokrata Néppárt nem tudja támogatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Képviselő asszony!

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Elnök Úr! Azért kértem szót, mert egy félreértést
szeretnék tisztázni, mielőtt a vita tovább folytatódik. Az országgyűlési határozat most nem a
jelen bizottsági ülés témája vagy tárgya, azt csak azért említettem, mert a magzatvédelmi
törvény módosításával kapcsolatban vagy azzal együtt benyújtottunk egy országgyűlési
határozati javaslatot is, amely egyébként az általam elmondottak szerint további három
törvény módosítását kezdeményezi az Országgyűlésnél. Tehát ez nem csak egy határozati
javaslat lenne így önmagában, hanem további három törvényt érintő módosítást
kezdeményezne.

Tehát pontosan értjük és tudjuk, hogy rendkívül komplex módon kell kezelni ezt a
problémát, és jelenleg a bizottság előtt - sajnálatos módon, nem szándékainknak megfelelően
- csak a magzati élet védelmével kapcsolatos törvényjavaslat szerepel, tehát arról kell majd
határozni.

Elnézést, még egy dolgot hadd említsek, annyira egyértelmű számomra, hogy ezt nem
hangsúlyoztam a bevezetőmben, hogy háromfajta indikációban lehet elvégezni jelenleg
Magyarországon abortuszt: ha valaki bűncselekmény áldozata, ha orvosi indoka van, illetve
ha valaki válsághelyzetre hivatkozik. Ez a tavalyi 43 ezerből 41 ezer valahány száz abortuszt
jelentett ez a válsághelyzet indikáció. Ezt a válsághelyzet indikációt szüntetné meg a
törvényjavaslat, tehát tulajdonképpen ez a lényege.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Zsolt képviselő úr!

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő
Asszony! Tisztelt Bizottság! Két oldalról szeretném megközelíteni ezt a kérdést. Az egyik
része, amikor az orvos beszél belőlem. Ez is tipikusan egy olyan orvosi beavatkozás, amelyik
hosszú ideig nem állt rendelkezésére az emberiségnek, jelen pillanatban rendelkezésére áll,
ugyanakkor erkölcsi aggályokat vet fel. Sok ilyen beavatkozás van ma az orvostudományban.

A tekintetben, hogy ez egy helytelen és a magzat számára végzetes, a várandós anya
számára pedig mind érzelmileg, mind fizikálisan megterhelő beavatkozás, efelől sincs vita
kettőnk között.

Vannak olyan orvosi indikációk, amelyek esetében akár a magzat irányából, akár az
anya irányából azt gondolom, hogy még az erkölcs is az elvégzés mellett van, de ezen
nagyon-nagyon lehet vitatkozni. De vannak ilyen esetek. Az is nyilvánvaló, hogy
Magyarországon, amikor a tavalyi esztendőben 90 350 élveszületés volt, és ehhez képest
körülbelül 43 ezer abortuszt végeztek el, akkor ez egy rémisztő szám. Ugyanakkor azt hozzá
kell tennem, hogy a jelenlegi magzatvédelmi törvény Európa sok országával összehasonlítva,
egy kifejezetten szigorú magzatvédelmi törvény. Nem a legszigorúbb, de egy kifejezetten
szigorú magzatvédelmi törvény, amely elismeri a nő önrendelkezési jogát bizonyos
élethelyzetekben, bizonyos szituációkban. E tekintetben azt gondolom, hogy egy olyan
egyensúly alakult ki a társadalomban, amely egyensúlynak a megbolygatása egy lehetséges
szándék, de mindenképpen meg kellene hogy előzze az a vizsgálat, hogy vajon, a magyar
társadalom egyfelől igényli-e, másfelől megérett-e rá.

De visszatérve oda, hogy orvosként hogyan látom ezt a dolgot: el kell ismerni – sajnos
-, hogy attól, hogy én, mondjuk ha ilyen szakvégzettségem lenne, és orvosként azt
mondanám, hogy ezt nem vagyok hajlandó elvégezni, attól lenne olyan kolléga, aki elvégzi.
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Ha történetesen Magyarországon mindenkinek tilos lenne elvégezni, szabadon lehet
vándorolni az Európai Unióban, és szabadon el lehet végeztetni máshol a tevékenységet.
Vagyis számomra teljesen egyértelmű és nyilvánvaló, hogy az ésszerűség határán túlmenő
tiltás vagy akár a teljes tiltás nem megoldás.

A megoldás a képviselő asszony szavaiban ott volt: a szemléletváltás, és ebben
maximálisan támogatom önt az elszántságában, és örömmel egyetértek. Háromgyermekes apa
vagyok, és abszolút ellenzője vagyok egyébként ennek a beavatkozásnak. Ezzel együtt azért
mondom: tartós eredményt a szemléletváltozással lehet elérni, és van egy, amit – és most az
orvosi részét próbálom mondani – azért az orvostudomány mai fejlettségi szintjén teljes
biztonsággal, döntően veszélytelen eszközökkel a nem kívánt terhesség megelőzhető. Ennek
anyagi és oktatási, nevelési vonzatai vannak. Ezeket kell végiggondolni, hogy hogyan lehet
olyan módszerekre megtanítani a fiatal felnőtteket, és ha nem a homokba dugjuk a fejünket,
mint a strucc, akkor esetleg az idősebb gyermekeket – már bocsássanak meg a fogalmazásért -
, azt gondolom, hogy a felgyorsult fejlődésük, mind fizikai, mind méretbeli fejlődése a
gyermekeknek, korábbra hozza az aktív szexuális élet megkezdését. Ezzel, mint ténnyel kell
számolni. Hogy ezt erkölcsi értelemben mi hogyan ítéljük meg, ez nagyban függ attól, hogy
mely kulturális környezetből és honnan érkezünk. Nem lehet ráhúzni mindenkire kötelező
jelleggel azt az értékrendet, amelyet képviselünk, de meg kell próbálnunk mindenkit eljuttatni
oda, hogy egy általunk elfogadott, klasszikus értékrend alapján gondolkodjon. De ez nem
erőszakkal, hanem neveléssel, meggyőzéssel, tanítással, oktatással és csak türelemmel
lehetséges. Tartós eredményt csak ettől várhatunk.

Vagyis azt gondolom, hogy a megoldás alapvetően abban áll, hogy a gyermekeinket
tanítani kell, jóval fiatalabb korban tanítani kell, és a megfelelő eszközöket a kezükbe kell
adni, és annak a használatára meg kell őket tanítani. De tehetjük azt is, hogy bedugjuk a
fejünket a homokba, és utána a kialakult nem kívánt terhességgel próbálunk valamit csinálni.

És még rémisztő dologként hozzáteszem, hogy olyan kemikáliák készültek már a
világban, amelyek ellenőrizhetetlenül beáramlanak az országba, magát a dolog brutális részét
elvégzik, ugyanakkor életveszélyes mellékhatásokat okozhatnak. Tehát gyakorlatilag még
egyszer azt mondom, hogy orvosi szempontból a teljes tiltást nagyobb veszélynek érzem,
mint azt, hogy ha egy szigorú szabály szerint, ellenőrzött környezetben, bizonyos feltételek
teljesülése mellett ezt lehetővé tesszük. Azt gondolom, a mai magyar társadalom nem érett
meg egy ennél szigorúbb szabályozásra. Amivel én magam egyetértenék, csak jelen
pillanatban nem érett meg rá. Ugyanakkor nem tettünk meg mindent a megelőzésért. Nem
akarom megismételni, de a megoldást itt látom.

Teljesen más a helyzet a házasságban élők, illetve egyedül élő felnőtt emberek
esetében, az egy sokkal nehezebb kérdés, hogy őket hogyan tudjuk a rossz szokásaiktól
megmenteni, hogyan tudjuk őket egy olyan irányba terelni, amelyben az abortuszt nem a
születésszabályozás egy lehetőségének, hanem egy kényszerű rossznak ítéljék meg, amely
bizonyos esetekben szükségszerű, de egyébként elfogadhatatlan. Ez egy sokkal nehezebb
kérdés, de itt is azt mondom, és nagyon sok olyan felvetésük van, nem is ebben a
törvényjavaslatban, hanem az országgyűlési határozatban, amelyekkel alapvetően egyet tudok
érteni. Eddig beszélt belőlem az orvos.

Most ha megengedik, egy pillanatra hadd beszéljen belőlem a politikus. Lehet, hogy
furcsa lesz, amit mondani fogok, és nem megbántani akarom sem önt, sem mást. Alapvetően
az egyes politikus nem tudhatja teljes pontossággal, hogy azok a választópolgárok - akik rá
szavaztak, hiszen a választás titkos – milyen értékrendet is képviselnek, de a nagy számok
törvénye és a matematika kisegít bennünket. Azt azért jól lehet látni és jól mérhető, hogy azok
a társadalmi csoportok, amelyek egy-egy politikai szövetséget, egy-egy politikai pártot
döntési helyzetbe juttatnak, vagyis ha úgy tetszik, maguk fölé emelnek, és az általuk
kialakított törvényeket magukra kötelezően elfogadják, azoknak az akarata feltérképezhető.
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Ez az akarat egy politikus számára egy kötelező érvényű üzenet, és ha a mai magyar
társadalmat megkérdezik, akkor az az üzenet nem egyezik azzal, amit ön most törvényben
szeretne szabályozni. A politika mindig elé mehet egy picit, mutathat irányt, de ha egyszerűen
a törvény átlépi azt a normát, amely egy társadalomban elfogadott, akkor az normaszegéshez
fog vezetni, anélkül, hogy mélyebben elemezném, hiszen én orvos vagyok alapvetően, és nem
jogász.

Tehát e szempontból is, képviselő asszony, azt gondolom, hogy jelenleg egy ilyen
típusú szigorítás részben a magyar társadalom számára sem időszerű, másrészt azt gondolom,
hogy a kívánt célját önmagában ezzel a szigorítással nem fogja tudni elérni. Ezért én a magam
részéről, és azt gondolom, lehet, hogy nem pont ugyanilyen érvek alapján, de a Fidesz a
tárgysorozatba-vételt nem tudja támogatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bábiné képviselő asszony!

BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Kedves
Képviselő Asszony! Én is három gyermek édesanyja vagyok, nagyon szeretem mind a
hármat. Jól működő házasságban élek, szerető férjem van, támogató családom. Több mint 20
évig dolgoztam védőnőként, tehát láttam ennek a negatívumait és a pozitívumait.

Az előttem szólókkal egyetértve, hogy a társadalmi szemléletváltás elengedhetetlen
ahhoz, hogy tovább tudjunk ebben gondolkodni, és minél több pozitívumot tudjunk elérni,
ezért hozom a saját életemből a példákat.

A 20 év alatt elég sok terepen szerzett tapasztalat alapján tudom azt mondani, hogy
nagyon sokszor sírtam együtt bizony, bajba jutott édesanyákkal. Olyan édesanyákkal, akik
partnerkapcsolatban éltek vagy az sem volt, olyanokkal, akik mögött nem volt támogató
család, akik mögött nem volt szerető férj, akik egyedül maradtak ebben a helyzetben. A 20 év
alatt nagyon sok esetből 5 olyan életet sikerült megmentenem, akit aztán később örökbe adtak,
tehát megszültek az édesanyák és később örökbe adtak.

Az, hogy ez kiküszöbölhető legyen, ahhoz nagyon fontos a családi életre nevelés, és ez
a mi felelősségünk is, hiszen az utánunk jövő generáció, a mi gyerekeink kerülnek most már
lassan abba a korba, amikor előbb-utóbb gyereket fognak vállalni, és a felelősségvállalás
kihangsúlyozása, hiszen azt hiszem, nekünk kettőnknek nem volt olyan krízis az életünkben,
mondjuk itt főleg magamról beszélek, az én tapasztalataimról, engem megkímélt a jóisten
attól, hogy ilyen döntést kelljen hoznom, de láttam és átéltem, pont a rám bízott
gondozottakkal, családokkal kapcsolatban, hogy bizony, milyen komoly problémát jelent ez,
és mennyire társadalmilag szerteágazó konfliktusok vezetnek aztán végül is ide.

Azt hiszem, hogy meg fogjuk találni erre a megoldást, és a népegészségügyi
programon keresztül, az oktatási programon át a felelősségvállalás kihangsúlyozásával és a
partnerkapcsolatok helyett annak bemutatásával, hogy a házasság jó, azt hiszem, rajtunk van
elég sok ember szeme, és a saját személyes példánkon keresztül is fogunk tudni itt tenni.

Azt hiszem, hogy az alaptörvény vitája és elfogadása után vissza kell majd térni erre a
témára. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss képviselő úr!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Hadd kapcsolódjak éppen a képviselő asszonyhoz,
hogy rajtunk az emberek szeme, és a szemléletváltással kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy
amit a törvény közvetít, amit mi közvetítünk a társadalom felé, az egyfajta példamutatás és
egyfajta meghatározó szempont. Tehát ha mi úgy kezdjük ezt az egészet, tehát úgy
viszonyulunk hozzá, hogy megengedjük, nem azt közvetítjük a társadalom felé egy törvénnyel
vagy egy parlamenti vitanappal, vagy egyáltalán tényleg magával a törvénnyel, hogy nekünk
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mi az erkölcsi normánk, mi mit követünk, mi mit tartunk helyesnek, akkor a társadalom mást
lát.

Úgy gondolom, hogy a társadalom azt követi, az az erkölcsi norma, az a követendő
példa, amit az Országgyűlés, a politikai vezetők annak tartanak valamilyen szinten. Tehát
amennyiben egy gyenge, megengedő törvény van, akkor úgy gondolják az emberek, hogy ez a
normális. És ha már Nyugat-Európáról van szó, engedjék meg, hogy megemlítsem, talán azt
hiszem, hogy Írországban van egy nagyon szigorú – lehet, hogy tévedek és nem Írország –
szabályozás, ahol tiltják az abortuszt. Valóban elvégzik, mert hajók vannak a sziget körül és
ott végzik el, de maga az állam, maga a parlament azt közvetíti a társadalomnak, hogy ez
helytelen, ez nem jó. Természetesen tudja a politika, tudja az államvezetés, hogy ezt mégis
elvégzik, de az emberek felé azt közvetítik, hogy ez helytelen. Ha szemléletváltozást akarunk,
akkor nem a társadalom szemléletét kell nekünk követni, hanem a mi szemléletünknek –
engedjék meg, hogy ezt így fejezzem ki, lehet, hogy az én szemléletem nem teljesen helyes –
kell iránymutatónak és példamutatónak lenni.

Tehát nem helyes az a megközelítés, amely szerint nekünk kell a társadalom
szemléletét követni. Tehát úgy gondolom, hogy valamilyen módon példamutatóként kell
viselkedni. Én nem tartom helyesnek azt, hogy a választók hogyan fogják megítélni a pártot.
Én ebben a kérdésben nem a Jobbikot követem, nem az aktuális politikai hangulatot, hanem a
saját meggyőződésemet, és egyáltalán nem érdekel az, én úgy gondolom, valóban, nálunk is
vita volt erről, hogy a választók nem fognak örülni annak, hogy mi szigorítani szeretnénk az
abortusztörvényt, ez a Jobbik számára szavazatvesztéssel jár. Nem érdekel, hogy
szavazatvesztéssel jár, úgy gondolom, hogy az első az erkölcs. Ezzel abszolút nem tudok
egyetérteni.

A másik: engedjék meg ezt az egyszerű közhelyet, hogy a tett halála az okoskodás.
Nagyon sokan nagyon szépen megközelítették, magasztosan beszéltek magáról az életről, a
magzati életről, stb., de könyörgöm, mutassunk példát! Közvetítsük azt a társadalomnak, hogy
ez helytelen, és lehet itt beszélni valóban a nevelésről, a médiáról, de ha a törvény egy
megengedő törvény – még egyszer mondom -, akkor az emberek ahhoz alkalmazkodnak.
Amikor a 6 millió halott magzatról beszélünk, akkor gondolkozzunk el azon, hogy a 6
millióból mennyi lett volna, ha egy szigorúbb törvény van. Én bizonyos vagyok abban, hogy
sok ezer magzat pusztult el azért, mert egy megengedő törvény volt.

Azt is elfogadom, hogy valóban vannak anyák, akik nagyon rossz helyzetben vannak,
és valóban egy krízishelyzetben vannak, de ez nem indok arra, hogy vannak olyanok, akik
viszont életben maradtak volna.

Tehát arra kérném a képviselőtársaimat, hogy ne kövessék most a frakciójuk
utasításait, hanem gondoljanak a lelkiismeretükre, gondoljanak arra, hogy mit közvetítenek a
társadalom elé. Egyébként ez a törvényjavaslat nem annyira szigorú, mint amennyire
gondoljuk, csak legalább arra kérem önöket, hogy a sajtóban az jelenjen meg, hogy mi ezzel
nem értünk egyet, próbáljuk – nevezzük így – szigorítani, bár ez nem helyes kifejezés, de
gyakorlatilag az, hogy boldog-boldogtalan bemegy a kórházba és elvégeztetheti – mármint a
nőkről beszélek - az abortuszt, én ezt nem tartom helyesnek. És amikor a nők önrendelkezési
jogáról beszélünk, akkor beszéljünk arról is, hogy a nőknek vannak kötelezettségei, mert
mindig csak a nők jogairól beszélünk, de arról az áldásról és arról a boldogságról, amiben ők
részesülnek az anyaság által, arról nem. Akkor beszéljünk már arról is, hogy felelősségük is
van a nőknek. Lehet, hogy most a feministák majd nekem esnek.

Tehát arra kérem önöket, hogy ne a frakciójuk utasításait, hanem a lelkiismeretüket
kövessék, és az, hogy most ezt a javaslatot tárgysorozatba vesszük, önök is tudják, hogy ez
nem jelenti automatikusan azt, hogy ebből törvény is lesz. De úgy gondolom, hogy az üzenete
mégiscsak az, hogy ez a szabályozás nem helyes. Ne bújjunk mindenféle szép és magasztos
beszédek mögé, hanem igenis, nyilvánítsuk ki azt, hogy ez az abortusztörvény nem helyes, és
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mindent elkövetünk azért, ha mást nem, én még egyszer felhozom Írország példáját, mert az
nekem nagyon tetszik, tudják, hogy valóban végrehajtják az abortuszt, de az állam, az állam
vezetése kinyilvánítja azt, hogy ő ezt nem engedi meg. Tehát a legmesszebbmenőkig
ragaszkodik a magzati élet védelméhez.

Lehet beszélni arról, hogy fogy a népesség, nem az abortusz a megoldás a népesség
fogyására, legalábbis szerintem, de ha még egyszer mondom, nem közvetítjük a társadalom
felé azt, hogy nem helyes, akkor a társadalom azt mondja, hogy akkor ez így jól van.

Tehát kérem önöket, hogy ne szavazzanak a képviselőcsoportjuk utasítása szerint,
hanem a saját lelkiismeretük szerint szavazzanak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán képviselő úr!

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Röviden szeretnék válaszolni arra, amit
képviselőtársam elmondott. Itt is egy félreértés van. Az abortusszal kapcsolatosan az én
állásfoglalásom és a Kereszténydemokrata Néppárt állásfoglalása is abszolút világos. Mi az
abortusznak a megengedő változatát egyszerűen elfogadhatatlannak tartjuk. Tehát
gyakorlatilag ezt a tények mutatták. Azok a tények mutatták, amelyeket én korábban
felsoroltam. Tehát amikor egy szigorú szabályozás volt az abortuszban, akkor a gyerekek
száma nagyon jelentősen megemelkedett, 220 ezer gyerek született Magyarországon.

Hogy mégis azt a javaslatot fogalmaztam meg, amit az előzőleg elmondtam, az nem
azért van, mintha ebben a legkevésbé is valamilyen másfajta gondolkodásmódot óhajtanék
megjeleníteni. Csak azt kell mondanom, hogy ezt mindenféleképpen úgy kell megvalósítani,
és abban nem igazán értek egyet, hogy nem a társadalom által, a társadalomból adódóan kell
ezt a törvényt megfogalmazni, ami az abortusszal kapcsolatos. Pontosan azért, mert a
társadalmi realitásokat egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Függetlenül attól, hogy
én azt gondolom, hogy ha ez a törvény megfelelő előkészítéssel, megfelelő módon - tehát
most konkrétan csak az abortusszal kapcsolatos törvényre gondolok – kerül a társadalom elé,
akkor a Kereszténydemokrata Néppárt támogatni fogja.

Ebben a formában, ebben az időszakban, ahogy most megjelenik, figyelembe véve,
amit az előbb is elmondtam, nem tudjuk támogatni. Ennél egy jobban előkészített, több
szempontból megvilágított, sokkal részletesebb, elemzésekkel alátámasztott, és nem beszélve
arról, hogy olyan, a társadalom számára elfogadható erkölcsi normákat biztosító módon kell
létrehozni ezt a szabályozást, amelyik mindannyiunk számára lehetőséget ad, hogy jó
lelkiismerettel fogadjuk el. Tehát nem többről van szó, mint erről.

Az itt jelen lévők közül azt hiszem, hogy én vagyok gyerekorvos, és van még egy
védőnő képviselőtársunk, aki igazán közel van azokhoz, akikért azt kell mondanom, hogy
minden nap élünk. Tehát nem gondolom azt, hogy rólunk bárki is azt feltételezheti, hogy akár
egyetlen megszületendő gyerekkel kapcsolatosan mi úgy gondoljuk, hogy nincsen joga az
élethez. Az élethez való jog a legmagasabb emberi jog. Nem gondolom, hogy ez kétségbe
vonható. Én úgy érzem, hogy ha kellő racionalitással gondolkodunk róla, túl azon, hogy van
egy erkölcsi és egy hitbéli meggyőződésünk is, amelyik gyerekkorunktól ránk ruházott, akkor
még inkább azt kell mondanom, hogy a társadalom minden rétege gondolkodásának a
figyelembevételével kell egy ilyen jellegű döntést kimunkálni, jól előkészíteni, és akár ebben
a ciklusban az Országgyűlés elé hozni. De kérem azt, hogy ne próbáljuk egy ilyen nagyon
kategorikus formában ezt a dolgot úgy megjeleníteni, hogy mi itt elválasztunk olyan dolgokat,
hogy valaki kívánja ezt, vagy nem kívánja, mert az itt ülők nagyon nagy többsége úgy
gondolja megítélésem szerint, hogy az abortusz maga egy olyan jellegű cselekedet, amelyik
egyébként nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásolt a környezet által.

Elmondok egy példát. Volt olyan évfolyamtársam, akivel együtt kezdtük el az
egyetemet, és amikor fiatal orvosok voltunk, akkor is beszélgettünk erkölcsi, etikai
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kérdésekről. Ma kevesebbet beszélgetnek arról, mint akkor. Azt mondta nekem – szülész volt
egyébként -, hogy az abortusz nem egy olyan nagy probléma. Nem akarom ezt részletesen
kifejteni. Elment az Amerikai Egyesült Államokba, eltelt 25 év, amikor találkoztunk újra, és
elkezdtünk beszélgetni. Azt mondta, hogy „hál’ istennek 25 éve terhesség-megszakítást nem
végeztem”.

Egyszerűen a miliő alapvetően meghatározó. A miliő formálása önöknek is a
felelőssége, a mi felelősségünk is. Én azt gondolom, hogy egy ciklus lehet elegendő arra,
hogy egy miliőt mi megfelelően előkészítsünk és befolyásolni tudjunk. Tegyük meg ezt! Ne
próbáljunk egy olyanfajta módszert alkalmazni, amelyik egy olyan szituációban, amikor mi
erről tárgyalunk, mi arról tárgyalunk, hogy a magyar társadalomban élőknek, a
Magyarországon élőknek milyen jogai és kötelességei vannak. Ez az alaptörvény. Tegyük ezt
arra az időszakra, amikor a társadalomnak az a fajta működőképessége, amely pontosan az
alaptörvény által alapvetően meghatározott és befolyásolt, egy jobb helyzetet teremt
számunkra, jobb környezetet teremt számunkra egy ilyen szabályozásnak a
megfogalmazására. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Ha látták
az LMP alkotmánykoncepcióját, abban mi kifejtettük, hogy alapvetően egyetértünk a magzati
élet védelmének alkotmányos szintű emlegetésével. Ezt mindenképpen szeretném leszögezni.
Ugyanakkor innentől még nagyon messzire vezet az út az abortuszig. Itt nincs idő és alkalom
erről érvelni, hiszen leírtuk ezt, hogy számunkra mit jelent a magzati élet védelme, sokkal
többet jelent, mint ez a végtelenül leegyszerűsített törvényjavaslat, ami előttünk van.
Mindenképpen támogatandó a magzati élet védelmének az alkotmányos joga.

Ugyanakkor elhangzott itt az előterjesztőtől, hogy az anyai önrendelkezés véget ér,
amikor a magzat megfogan. Azt hiszem, hogy mi ezzel esszenciálisan nem értünk egyet, és
ezzel a végsőkig vitatkozni fogunk. Egy végtelenül bonyolult problémáról van szó, és én
borzasztóan élvezem ezt a vitát és nagyon fontosnak tartom és egyetértek azzal, hogy ez egy
olyan társadalmi probléma, amivel foglalkoznunk kell, és sokkal többet kell foglalkozni, mint
eddig tettük. Sokkal fontosabb és mélyebben átgondolandó egy ember önrendelkezési joga, és
ezt nem lehet ilyen módon és ilyen egyszerű módon félresöpörni.

Arról itt nem fogunk tudni vitát nyitni, hiszen nincsen alkalmunk, és nem is biztos,
hogy ebben a kontextusban ez a legfontosabb probléma, hogy mikortól számítjuk a magzat
létét, az új genetikai vagy biológiai, szociális entitást, ez egy messzire vezető filozófiai,
biológiai probléma, és nem is biztos, hogy ma ez a legrelevánsabb szempont ebben a vitában,
de biztos, hogy ha elővesszük ezt a kérdést később bármilyen formában, akkor ezzel
kapcsolatban is rengeteg megvitatnivaló lesz.

Azt gondolom, hogy a mi dolgunk az, hogy valamilyen módon megakadályozzuk,
hogy nem kívánt módon foganjanak meg magzatok, és ez sokkal messzebbre vivő probléma,
mint ez a törvényjavaslat, amilyen módon ehhez hozzááll és amit kezelni kíván.

Itt nagyon fontos dolgok hangzottak el az előttem szóló fideszes képviselők nagyon
pontosan felvázolták ennek a problémának egyes elemeit, hogy milyen a felvilágosítás, hogy
milyen a szexuális életre való nevelés, milyen a védekezés, milyen a fogamzásgátlás, és ebben
nagyon sokat tud tenni az állam egyébként, az egyház is, ha már itt az ír példa szóba került,
nagyon sok tennivaló van ezen a területen. Tehát hangsúlyozom: a nem kívánt foganások
megelőzése lenne az elsődleges feladatunk, azt gondolom.

Ha egy magzat megfogant, akkor nagyon súlyos kérdések merülhetnek fel, hogy
megszülessen-e, és természetesen itt jön be az anyai önrendelkezés joga, mint alapvető és
megkerülhetetlen kérdés, és számtalan egyéb kérdés van. Tehát én is azt emelném ki, amit
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Nagy Kálmán professzor úr, hogy végtelenül komplex ez a probléma, és így önmagában ezzel
a fajta tiltással és korlátozással nem lehet kezelni. Hogy milyen a bölcsődei ellátás, hogy
milyen a szociokulturális környezet, hogy milyen állapotban van az aktuális család, hogy van-
e a szülőknek stabil munkaviszonya és jövedelme, hogy milyen a gyes és a gyed ellátás, és
akkor itt megint az állam felelőssége felmerül, hogy milyenek a lakhatási viszonyok, és még
ezer ilyen kérdést hirtelen fel lehetne vetni ezzel kapcsolatban.

Gondolom, hogy a szülők nagy része, és tekintsük őket felnőtteknek, hiszen
politikusként ezt mindenképpen meg kell tennünk, ők ezeket mérlegelni fogják és mérlegelni
tudják.

Kedves Képviselőtársak! Én voltam gyesen, életem legjobb időszaka volt, és én áldom
a sorsot, hogy ezt megtehettem 20 ezer forintos gyes-ellátás mellett. Ez egy óriási dolog volt.
Ha lenne a mi falunkban bölcsőde, mint ahogy nincsen, akkor biztosan nem írattam volna be
oda a gyereket, mert én azt gondoltam, hogy otthon szeretnék vele lenni legalább 3 éves
koráig. De tudom azt, hogy mekkora nagy probléma, akár a szomszéd családnak, akár a
többinek, hogy nincsen bölcsőde vagy nem rendes az óvodai ellátás vagy sorolhatnám tovább.
A védőnői hálózat mennyit tud segíteni egy családnak mondjuk azt, hogy a fogantatástól
kezdve? Borzasztóan sokat jelent. Valamelyik védőnő nagyon sokat segít, valamelyik pedig
nem segít semmit, és el kellene oda jutnunk, hogy az alapellátásban akár a háziorvos, akár a
védőnő, akár egy pszichológus, akár a pedagógusok nagyon sokat segítsenek abban, hogy
ezek a gyerekek jó környezetbe szülessenek, és utána egészséges környezetben fel lehessen
őket nevelni.

Tehát annyit szeretnék végezetül mondani, hogy borzasztóan fontos és komplex
problémáról van szó, egy alapvető társadalmi kérdésről van szó, amivel mindenképpen
foglalkoznia kell a politikai szférának is, de az államigazgatásnak is, és az egészségügyi
ellátórendszernek is. De ilyen formában, ilyen végtelenül leegyszerűsítve, és a problémának
ilyen módon való kezelése az LMP számára nem támogatható, és ennek a tárgysorozatba-
vételét nem fogjuk megszavazni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kiss képviselő úr!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Nagyon rövid leszek. Minden oldalról megközelítettük
ezt a kérdést. Azért javasolnám mégis ennek a tárgysorozatba-vételét, mert megvan a
kétharmados Fidesz-többség, az ellenzék, mi benyújtunk egy ilyen törvényjavaslatot,
természetesen módosítható bármilyen módon. Nyilvánvaló, hogy ez egy olyan törvény
lehetne, természetesen a Fidesz-KDNP-vel közösen, az ő módosító javaslataikat befogadva,
amely négyötödös lenne.

Tehát azért javasolnám mégis a tárgysorozatba-vételét, mert a későbbiekben egy közös
munkával, egy közös álláspont kidolgozásával lehetne valóban törvényerőre emelni.

Nagy Kálmán képviselőtársam azt mondta, hogy még ebben a ciklusban. Nem ebben a
ciklusban, ezt minél hamarabb kellene. Tehát nem érünk rá vacakolni ezzel a kérdéssel, ha ez
be van nyújtva, utána jöhetnek a klasszikus esetben a módosítók, az egyeztetések, és valóban
ez egyfajta kényszer lenne, egyfajta inspiráló tényező arra, hogy foglalkozzunk ezzel a
kérdéssel.

Tudom, hogy önöknek itt a frakciófegyelmet be kell tartani, de én mégis azért
erősködöm ennyire, mert elindulhatna valami a parlamentben is ezen a téren, és kifelé, a
közvélemény felé is tényleg úgy tudnánk ezt kommunikálni, hogy mi ezzel a kérdéssel
foglalkozunk. Köszönöm.

ELNÖK: Garai képviselő úr!
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DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagy Kálmán
és Horváth Zsolt képviselőtársaim nagyon sok mindent megfogalmaztak, amit nyilvánvalóan
úgy gondolom, hogy talán nekem nem kell meg megismételni. Itt szó volt politikáról,
frakciófegyelemről, én úgy gondolom, hogy itt most mi emberek vagyunk és orvosok sokan,
és ezek a szavak ennek megfelelően hangzottak el. Ugyanakkor nyilvánvalóan a politikai
felelősséget sem kerülhetjük meg, mint megválasztott képviselők.

Én is úgy érzem, hogy ez egy olyan komplex, összetett probléma, aminek a
megközelítése, kidolgozása egy igazán komoly összefogást igényel, és úgy érzem – és nyilván
a többiek nevében nem kívánok nyilatkozni, ezt nem lehet, és logikailag sem -, hogy
részünkről itt fel sem merült semmiféle frakciófegyelem vagy frakcióindíttatás, hanem a
lelkiismeretünkre van bízva. Úgy gondolom, hogy akár jómagam vagy a frakció a
későbbiekben bármilyen olyan megoldást, törvényjavaslatot támogatni fog, amely ennek a
kérdéskörnek a komplex, szakmailag, orvosszakmailag, emberileg, szociológiailag körüljárt
és véghezvihető formáját tárja elénk, azt támogatni fogja.

Én is úgy gondolom, hogy ennek a túlzott felgyorsítása vagy bizonyos lappangó vagy
valós emberi, szociális problémáknak a kiélezése most ilyen szempontból nem időszerű. Én
azt gondolom, hogy hiszek a képviselőtársaimban, és képviselőtársamnak is az
őszinteségében és a jó szándékában, hogy úgymond – és most elnézésedet kérem –
különösebb kényszerítő tényezők nélkül is úgy fogunk erre a témára visszatérni vagy
végigvinni, ahogy ez a magyar társadalomnak, a magyar embereknek, a leendő édesanyáknak,
a szülőknek, nagypapáknak és dédnagypapáknak a lehető legjobb lesz, mert a jövő
nemzedékének, és mi, akik itt ülünk, a mi jövőnk is rajtuk fog múlni. Tehát ez nagyon
összetett dolog, nagyon emberi, és komoly orvosszakmai kérdések is vannak.

Nagyon érzem a probléma súlyát, ebből a szempontból nehéz helyzetben vagyok, de
azt hiszem, ez senkit nem érdekel, meg ebből a szempontból lényegtelen, ugyanakkor jó volt
hallani ezeket az őszinte emberi szavakat önöktől, tőletek és orvos kollégáktól. Úgy
gondolom, hogy ha így folytatjuk, akkor ezt a kérdéskört nyilván meg tudjuk oldani a
következő hónapokban. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt a viszontválaszra megadnám képviselő

asszonynak a szót, elnökként ha két mondat megengedtetik, akkor magamnak is meg
szeretnék két mondatot engedni. Jómagam 36 évvel ezelőtt azért nem választottam a
rendkívül szép szülészorvosi hivatást, hogy egyetlen terhesség-megszakítást se kelljen az
életem során elvégeznem. Ezért tértem át másfajta orvosi tevékenységre.

Úgy gondolom, hogy egyetértve a mindenki által elmondottakkal, ez egy olyan kérdés,
ami nem kerülhető meg. Mint ahogy látható a törvény számából, nem volt megkerülhető a
rendszerváltást követő két év múlva, 1992-ben sem. Most sem megkerülhető, ez
meggyőződésem.

Én egyetlen mondatot szeretnék minden különösebb pátosz és egyéb nélkül mondani.
Azt, hogy az időpont megválasztása rossz. Ebben a pillanatban a parlamentben az alkotmány
plenáris vitája folyik, ami úgy gondolom, hogy szintén egy nagyon-nagyon fontos kérdés.
Erre mindenképpen vissza kell hogy térjünk, de azért annyit engedjen meg, képviselő úr és az
előterjesztő képviselő asszony is, hogy itt nem a pártfegyelem és a tárgysorozatba-vétel a
kérdés, és ezeket a kérdéseket akkor, olyan módon és olyan környezetben és olyan formában
kell tárgyalni, amikor a helyzet érettebb ennél, mint mondjuk ez a pillanat, amiben mi
vagyunk. Úgy gondolom, hogy a mai magyar társadalom nagyon-nagyon sokféle problémával
küzd, küszködnek nagyon sokan ebben az országban, ha úgy tetszik, vérzünk ezer sebből. Ez
is egy nagyon-nagyon fontos seb, amit éppen önök előterjesztettek, talán az egyik
legfontosabb seb a nemzet sorsát illetően.
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Ez nem kerülhető meg, úgy gondolom, talán az időpont megválasztásában nem biztos,
hogy mindenkinek egyezik a véleménye. Ezt követően a viszontválaszra képviselő

asszonynak megadom a szót.

Hegedűs Lorántné (Jobbik) válaszai a vitában elhangzottakra

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az időpont
kérdésére akkor rögtön hadd reagáljak. Ha most tárgysorozatba veszi a bizottság, akkor sem
tud az alkotmány megszületése előtt ez napirendre kerülni értelemszerűen a plenáris ülésen,
azért, mert a hétfői napon a következő öt hétre fogadta el az Országgyűlés a napirendjét.
Tehát ezt már mindenképpen csak a most folyó alkotmányvita után tudná tárgyalni az
Országgyűlés, amikor tehát már egy olyan alkotmány birtokában beszélhetünk a dologról, ami
tartalmazza a magzati élet valamilyen szintű védelmét. Ez az egyik.

A másik: az, hogy nem érett meg erre a magyar társadalom, itt 6,8 millió áldozat után
mire várunk még? Hogyan kellene még jobban megérnie a magyar társadalomnak? Hány
millió áldozatra van még szükség, hogy azt mondhassuk, hogy na, most már megérett a
magyar társadalom?

Az etikában létezik az erkölcsi gravitáció fogalma. Minden a világon lefelé zuhan,
minden a szabad ellenállás irányába megy. Mi arra szerződtünk, hogy felemeljük a
nemzetünket. Éppen az erkölcsi ellengravitációt kívánjuk szolgálni.

Én a magam részéről úgy fejeztem be a képviselői eskümet, hogy „Isten engem úgy
segéljen!”, és ez egy opció, tehát vagy Isten engem ne úgy segéljen! Azt gondolom, hogy ez
az a kérdés, amiben nem lehetünk tekintettel arra, hogy úgymond ez most a szavazóink
akaratának megfelelő-e vagy sem. Egyebekben pedig tisztelettel jelentem, hogy engem
Hegedűs Lorántnénak hívnak, az apósom dr. Hegedűs Loránt püspök, aki 1956. június 4-e
óta, mióta ez a szélsőségesen életellenes szabályozás törvényben van, azóta ez ellen szól.
Fekete Gyula közvetlen munkatársa és barátjaként semmi másról nem szól gyakorlatilag az ő

munkássága, csak erről, az ő nevét hordozom én is. Azért – hogy mondjam – a mi szavazóink
számára teljesen nyilvánvaló volt, hogy ha én országgyűlési képviselő leszek, akkor
nyilvánvalóan a magzati élet védelmét fogom minden szempontból és minden eszközzel
szolgálni.

Tehát tisztelettel a saját szavazóink nevében is tudom mondani, hogy igen, van olyan
választói akarat, ami ezt az utat jelöli ki számunkra, politikusok számára.

Ha már a miliő, mint kérdés felmerült, akkor azt hadd mondjam, hogy most született
meg az új médiatörvény. Tegyük próbára az új médiatörvényt. Legyen kötelező minden
közszolgálati médiumnak főműsoridőben a Néma sikoly című film lejátszása, és mondjuk
egyszerre kezdeményezze ezt az Egészségügyi bizottság akár. Hátha akkor ezzel a miliőt egy
kicsit tudjuk befolyásolni, ha valaki azt megnézi, és látja, hogy hogyan menekül a pár hetes
magzat a kaparókés elől vagy a kaparószerszám elől, hátha az tud annyira sokkoló lenni, hogy
azt mondja magában egy leendő édesanya, hogy na, ez az az út, amit én soha nem fogok
választani.

Azon kívül pedig azt tudom mondani önöknek, hogy én képviselői munkásságom
egyetlen értelmének gyakorlatilag azt látom, hogy ezt a törvényjavaslatot felvállaljam, újra és
újra, ha kell. Tehát azt én most meg tudom önöknek itt ígérni, hogy bármilyen módon, ha ez
itt leszavazásra kerül, én újra és újra be fogom nyújtani, úgyhogy lehet, hogy ebben a
kérdésben még fogunk találkozni, és akkor a KDNP-t is a szaván fogom fogni, amikor már az
új alkotmány birtokában leszünk. Köszönöm szépen.

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az első napirendi pont vitáját ezennel lezárom, és úgy
gondolom, hogy mindenképpen szavaznunk kell ebben a kérdésben. Megkérdezném a tisztelt
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bizottság tagjait, hogy ki az, aki az első napirendi pontban szereplő javaslat, az önálló
képviselői indítvány tárgysorozatba-vételét támogatja. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki a
tárgysorozatba-vételét nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)
7 tartózkodás.

A bizottság nem vette tárgysorozatba.

Tájékoztató az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja 2009. és 2010.
évi előrehaladásáról

Lépnénk tovább a második napirendi pontunkra. Tájékoztató az Egészség Évtizedének
Népegészségügyi Programja 2009. és 2010. évi előrehaladásáról, mely a J/2424. számot
viseli. Nagy tisztelettel köszöntöm a tárca részéről Szócska Miklós államtitkár urat, Gyebnár
Brigitta főosztályvezető asszonyt és nagy tisztelettel köszöntöm a napirendhez meghívott
szakértőinket: Ádány Róza professzor asszonyt, Józan professzor urat, Kiss professzor urat -
Merkely és Tulassay professzor urakat nem látom, ők is kaptak meghívást, remélem, senkit
nem sértettem meg, hogy nem köszöntöttem -, Kovács Attila helyettes országos tiszti főorvos
urat és minden kedves jelenlévőt. A napirendi pont ismertetésére átadom a szót Szócska
Miklós államtitkár úrnak.

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

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm a
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Meghívottak! Most egy olyan beszámolót kell
megtennünk, ami még ennek a kormánynak a hivatalba lépése előtti időszaknak a
népegészségügyi programjáról szól. A beszámoló tulajdonképpen a rideg tényekre igyekszik
szorítkozni és annak a megállapítására, hogy a népegészségügyi katasztrófahelyzethez képest
ezek az erőfeszítések eredménytelenül zárultak. Ezt azzal együtt mondom, hogy van nagyon
sok példaértékű program, amelynek a tapasztalataiból tanulnunk kell, és amelynek a
tapasztalataira építkeznünk kell a jövőben. Azt tudom mondani, hogy azokban a
közhelyszámba menő megállapításokban a magyar polgárok egészségügyi állapotáról lényegi
változás nem állt be. Ez összefoglalóan azt eredményezi, hogy egy 2008-ban született
fiúgyermek 7,4 évvel, egy leánygyermek pedig 5,1 évvel él kevesebbet, mint az európai átlag.
Ez azért tragikus, tehát ezen változtatnunk kell.

Amikor azt mondjuk, hogy a fertőző betegségek területén jól állunk és nemzetközi
példaország vagyunk, akkor azt kell mondanunk, hogy a nem fertőző betegségek esetén
tragikus a helyzet. A fenntartható fejlődés és a magyar gazdaság nemzetközi
versenyképességének esélyeit is rontja, és általában az egész közhangulatot meghatározza,
hogy milyen egészségi állapota van az ország lakosságának.

Életmódbeli tényezőkre vezethető vissza a krónikus, nem fertőző betegségek okozta
betegségteher, és számos beavatkozási lehetőséget kell megragadnunk, erről mindjárt szólnék.

Általában el lehet mondani azt, hogy az átfogó célokat nem érte el a népegészségügyi
program, nem volt koordináció a különböző programok között, nem intézményesültek, tehát
egyedi részmegoldások, egyedi kezdeményezések jól működtek, de ezeknek nem lett
általános hatása, nem intézményesült a dolog. Csak jelzem, hogy a szervezeti keretek is
predisponálták ezt a következményt.

Tehát azt lehet mondani, hogy ha csak projektekben gondolkodunk és
népegészségügyi külön cselekvésben, ha ezeket ilyen projektes, kiszervezett formában
csináljuk, akkor nem intézményesülnek ezek az erőfeszítések. Tehát maga a szervezeti keret
sem megfelelő szerintem egy átfogó stratégiai cselekvésre, a népegészségügyi
intézményrendszernek alapból kell tudnia hatékony népegészségügyi cselekvési programokat
végigvinni. Tehát nem külön megoldásokat, nem kiszervezett, akár csak projektek keretében
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kiszervezett megoldásokat kell találni, hanem egységes rendszerbe kell foglalni az
erőfeszítéseket.

A paradigmaváltás. Úgy látjuk, hogy ezt az egészet máshogy kell csinálnunk. Nem
vagyunk eszköztelenek, ezt látják talán, a 16. és 20. oldalon láthatják az anyagiakat, a 20.
oldalon van egy olyan megállapítás a jelentésben, hogy a 2011-13. évi akcióterven belül, az
uniós programokon belül 13,4 milliárd forint kerülhet felhasználásra.

Tehát az, amit mi ennek a jelentésnek az összeállításakor végeztünk, hogy
áttekintettük az országban megvalósított vagy folyamatban lévő népegészségügyi
programokat, ez azt a célt is szolgálta, hogy mi az, amit intézményes formában, általános
programként tovább kell vinnünk. Tehát e mögött a jelentés mögött azért van egy olyan
elemző, felkészülő munka, ami a 2011-13-as akcióinkat határozza meg, ahol anyagilag nem
vagyunk eszköztelenek, 13,4 milliárd áll rendelkezésünkre, ennek a keretből fogunk
programokat indítani.

A paradigmaváltásnak és a tabudöntögetésnek azért a nyomai már látszanak. Nekünk
3+1 lehetőségünk vagy eszközünk van arra, hogy megváltoztassuk a népegészségügyi
cselekvés irányát. Az egyik a magatartás befolyásolása, mivel életmódi okokra vezethető

vissza a nem fertőző krónikus betegségek többsége, ezért nekünk képesnek kell lennünk
hatékony eszközökkel a magatartás-befolyásolásra. Talán látták ezt a „Megnézheted magad!”
kampányt, ez hosszú idő óta az első olyan országos szintű dolog, ami átütötte az emberek
ingerküszöbét, ehhez fognak az életmódi tanácsok felzárkózni. Tehát ebben az évben mi a
szenzitizációt tűztük ki célul.

A második a szűrőprogramok. Itt a bizottság előtt is be fogunk számolni, a húsvéti
ünnepek utánra készül el egy jelentés a szűrőprogramok állásáról, a múltkor az országjárás
tapasztalatai mentén ismertettem azokat a tragikus számokat, amiket találtunk, akár a
méhnyak-, vagy az emlőszűrés területén. Tehát a szűrőprogramok áttekintéséről rövidesen a
bizottságot is van értelme tájékoztatnunk.

De azt szeretném jelezni, hogy azzal, hogy egy jogszabályváltozás történt, aminek a
támogatását ezúton is köszönöm, megteremtettük a lehetőségét, hogy szervezett szűrés
induljon Magyarországon. Tehát TAJ-szám alapján követhető lesz, hogy ki vett részt
szűrőprogramokon. Ez egy kritikusan fontos lépés volt, tehát a jogszabályi keretei a
szűrőprogramok újragondolásának megteremtődött.

Ez is egy korábbi adatvédelmi tabu volt, amit mi egyáltalán nem az adatvédelmi tabu
kategóriájába sorolunk.

A harmadik a szabályozás. A legnagyobb hatású kérdés ebben a körben a
nemdohányzók védelméről szóló jogszabály, aminek a részletes vitáját és a módosítókról
történő szavazást is sikerrel lezártuk, úgyhogy bizakodva várjuk az alkotmányozási időszak
utáni zárószavazást. Bizakodva, optimistán várjuk, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a
szabályozás területén is egy olyan dologhoz nyúltunk hozzá, amihez évek óta igazából vagy
ilyen hatékonysággal nem mert senki hozzányúlni, tehát ebből is látszik, hogy a cselekvésre
koncentrálunk.

Az uniós programok keretében az „action for prevention” azaz „Cselekvés a
megelőzésben” címmel hívunk össze konferenciát. Tehát próbáljuk nemcsak a
Magyarországon futott vagy futó programok jó tapasztalatait összegyűjteni, hanem próbáljuk
európai szinten átvenni azokat a hatásos programokat, amivel befolyásolható az emberek
népegészségügyi hozzáállása.

A negyedik eszközünk pedig az intézményrendszer megújítása, s ebben a tekintetben a
végső fázisában van az a munka, ami a tisztiorvosi hálózat háttérintézményeit és a tisztiorvosi
intézményi struktúrát korszerűsíti és áramvonalasítja annak érdekében, hogy egy célirányos
cselekvés induljon el a népegészségügyi akciók területén is. Erről is rövidesen be tudok
számolni, hogy ez hogyan alakul, és van értelme ennek egy külön meghallgatást szentelni.
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Legutoljára pedig azt mondanám el, hogy nem reménytelen a dolog. Ugyanis már az
AIDS világnapján egy próbálkozásunk volt a tömegtájékoztatási eszközökkel, aminek a
magatartást befolyásoló erejével mi a versenyt nem tudjuk felvenni, annyi pénzünk nincs,
hogy arányos reklámidőt szerezzünk a népegészségügyileg nem preferált termékekkel
szemben. De az a tapasztalat, hogy ez egy hiedelem, hogy csak drágán vett reklámidővel lehet
mozgósítani. Azt tapasztaljuk, hogy bármilyen pártállású és bármilyen orientációjú
sajtótermékről vagy újságíróról van szó, mindannyian érzik annak a felelősségét, hogy ők
tehetnek valamit a népegészségügyi mozgósításért. Tehát itt egy olyan tartalék van a
társadalmi mozgósításban, ami nekünk nem kerül pénzbe. Tehát teszteltük, átmegy a
rendszeren, cégeken is átmegy. Tehát olyan tartalék van abban, hogy megfelelően tudjuk
mozgósítani Magyarország polgárait az egészségesebb életmódra, amit a következő
időszakban bízunk benne, hogy sikerrel fogunk tudni kihasználni. Az első két
próbálkozásunknál a tapasztalat egyértelmű, tehát a médiával nagyon jó tapasztalatunk van,
fogékonyak arra, hogy különösebb anyagi erőforrások nélkül támogassák a népegészségügyi
erőfeszítést.

Tehát úgy érezzük, hogy van egy momentuma a népegészségügyi cselekvésnek.
Köszönöm a figyelmet, és főosztályvezető asszony mondaná el a részleteket, ami egy rideg,
tényszerű beszámoló az összegyűjtött anyagokról, amit más tárcáktól is bekértünk, de a szót
igazából elnök úrnak kell megadni, ezt a hibát mindig elkövetem. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Parancsoljon, főosztályvezető asszony!

Gyebnár  Brigitta főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
hozzászólása

GYEBNÁR BRIGITTA főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! A jelentés tényszerűen, ahogy
államtitkár úr is említette, éppen az egészségügyi ágazat, illetve a jogelőd Egészségügyi
Minisztérium, majd azt követően pedig az egyes tárcák, illetve ágazatok beszámolóit
tartalmazza. A költségek megoszlását követő táblázatban jól látható, hogy 2009-ben az
Egészségügyi Minisztérium mintegy 820 millió forintot a költségek tekintetében jegyzett a
népegészségügyi programra, 2010-ben pedig 371 millió forintot.

Az ágazatok esetében ez 2009-ben 33 milliárdként van feltüntetve, míg 2010-ben ez
1,6 milliárdot jelent. Ez azt is jelenti, hogy az egyes ágazatok beszámolóikban igen bőven
jelezték a költségek megoszlását, és jól látható, hogy így mind a koordináció hiánya, mind
pedig az „egészség minden szakpolitikában, politikában” nem jelent meg. Ennek jelentőségét
abban is látjuk, hogy „egészség minden politikában” elv mind az Európai Unióban, mind
pedig a WHO kereteiben egyre fontosabb, látva a nem fertőző betegségek stratégiáját, illetve
az ebben a témában készülő akciótervet.

Fontos azt is megjegyezni, hogy az egészség-hatásvizsgálatoknak soha nem volt ilyen
nagy jelentősége, mint most, éppen ezért ez az a terület, ahol szintén nagyon fontos
erőforrásokat kell megmozgatni.

Az egyes ágazatok esetében mindenképpen kiemelésre érdemes azon szektorok,
ágazatok feladatai – ez jól látható a beszámolóban -, amelyek úgymond komolyan vették azt a
tényt, hogy az egészség jelentősége az egyes programok szintjén is megjelenjen, legyenek
azok olyan mozgósító, ösztönző programok, mint például amit a honvédelmi tárca tudott
felmutatni. Ugyanez igaz a vidékfejlesztési területen, ahol a környezetvédelem, az ivóvíz
tisztasága és a hulladékgyűjtés igen fontos területet képvisel, hasonlóan például a
parlagfűellenes mozgalom tekintetében.

Fontos azt is megjegyezni, államtitkár úr említette, hogy ágazatunk esetében a 2009-es
programok erősen szétaprózottak, ugyanakkor a 2010-ben megvalósuló programok már
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sokkal összpontosítottabbak, ugyanakkor átgondoltabbak. Fontos azt is megjegyezni, hogy
azokat a WHO által fontos, illetve jegyzett elvárásokat, amelyek a szociális egyenlőtlenség
kérdéseit is megjelenítik, illetve a szociális meghatározókkal is foglalkoznak, ezeket
komolyan vegyük a jövőben is, és ezek már a saját akcióterveinkben is megjelenjenek.

Éppen ezért a népegészségügyi akciótervnek ez kiemelt és fontos kérdése lesz.
Köszönöm a figyelmet.

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Záró
megjegyzésként, elnök úr, elnézést kérek: számomra fontos kérdés volt a népegészségügyi
intézményrendszer áramvonalasítása és irányba állítása. Azt kell mondanom, hogy ez a
vártnál vagy az általam eleve tervezettnél hosszabb időt vett igénybe. Tehát úgy érezzük, de
ez többek között a problémák mérete miatt is volt, tehát nagyobb problémát találtunk, de több
időt vett igénybe a mozgósítása az intézményrendszernek, mint amennyire eredetileg
számítottam. Tehát van egy kis késedelem ebben a munkában, ahogy most állunk, ezt
őszintén el kell mondanom.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném jelezni a bizottság tagjainak, minden
jelenlévőnek, hogy az Európai Unió nagyon intenzíven foglalkozik ezzel a kérdéssel. Április
14-15-én, csütörtökön és pénteken az Európai Unió parlamenti egészségügyi bizottságainak
elnökeit fogjuk vendégül látni az európai elnökség keretében, ahol ez a téma mindkét napon
fel fog merülni, és azért is fontos, hogy erről mindenképpen beszélnünk kell.

A bizottság tagjait illeti a szó ezt követően. Szilágyi képviselő úr!

Kérdések, észrevétel, megjegyzések

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen a szót. Egy évvel ezelőtt szintén
napirenden volt egy hasonló beszámoló, az első bizottsági ülések egyikén, amin én részt
vehettem, és az a helyzet, hogy nem jutottunk előrébb egy év alatt. Teljesen egyetértek a
helyzetértékeléssel, az elaprózódott kis projektekkel is, a koordináció hiányával is, a források
gyengeségével is. Itt ilyen hatalmas táblázatok vannak a végén, és ilyen 33 milliárdok vannak,
de ha kivonjuk belőle az ivóvízminőségi programot és a szennyvízelvezetési programot, akkor
alig marad valami. Úgyhogy nagyon várjuk, hogy ez a kormány mikor áll elő végre egy
komoly akcióprogrammal, illetve egy népegészségügyi tervvel. Azt gondolom, hogy első
prioritást kellene adni ennek, hiszen ahogy látjuk az ellátórendszer állapotát, és látjuk azt,
hogy itt általában az ország gazdasága milyen állapotban van és milyen kilátások vannak még
az elkövetkezendő néhány évre, azt gondolom, egyetlen kitörési pont, hogy egészségesnek
kell maradni, és nem kell bejutni az ellátórendszerbe.

Tehát azt gondolom, hogy a népegészségügy és a prevenció elsődleges kérdés kellene
hogy legyen. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Zsolt képviselő úr!

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A népegészségügyi
programok: én 13 éve vagyok a politikában, azóta nem nagyon volt olyan év vagy ciklus,
hogy ne készítettünk volna. Azt is hozzá kell tenni, hogy egy-egy népegészségügyi
programnak a kifutási ideje bizony, nem mindig egy parlamenti ciklushoz igazodik. Vannak
olyanok, amelyek 8-10-12 év alatt futnának ki. Ellenben nem volt olyan parlamenti ciklus, sőt
rosszabbat mondok: nem igazán volt olyan miniszter, mint tudjuk, az egészségügyi
miniszterek kihordási ideje nem fedi a négyéves ciklust, és majdnem minden miniszterünk
máshová helyezte a hangsúlyt a népegészségügyi programban. Tehát hangsúlyváltások
történtek. Ez már önmagában kétségessé tette a népegészségügyi programok hatékonyságát,
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hiszen egy megkezdett programban a hangsúly áttétele egyúttal a pénzeszközök
átcsoportosítását is jelentette, amelyek – ahogy Szilágyi képviselő úr is mondta – viszonylag
szűkös keretek voltak.

Ezzel együtt, amire szeretném felhívni a figyelmüket, bár tudom, hogy a teremben
lévők teljesen tisztában vannak ezzel, mert a szakmájuk okán ezzel foglalkoznak, de a
népegészségügyi programok jelentős részének a költsége nem az egészségügyi tárcánál és
nem az egészségügy költségvetésében jelenik meg. Természetszerűleg nem ott jelenik meg.
Ráadásul amiről tudjuk, mondjuk vegyünk egy olyan egyszerű példát, mint a fogászati
betegségek megelőzése, azért mondom, hogy egyszerű példa, mert a betegség kialakulásának
okai pontosan tisztázottak, a megelőzéséhez szükséges eszközök, technikák pontosan
tisztázottak, ezt úgy hívják, hogy fogmosás, megfelelő időben történő táplálkozás.

Amikor a gyermekeink az iskolában kapnak reggelit, ami tudjuk, hogy a magyar
társadalomban mi okán van az, hogy az első óra után tartunk nagyszünetet, nem úgy, mint a
mi időkben, ami egyébként is uzsonnára nem a legalkalmasabb idő volna, első óra után
tartunk nagyszünetet azért, hogy reggelizzenek, ezután melyik iskola az, amelyik tudja
biztosítani a gyermeknek a fogmosás lehetőségét? Melyik? Nincs ilyen. Tehát nincs az a
kubatúra, amit meg lehet építeni, hogy ennyi gyerek egyszerre bemenjen és legyen annyi
mosdókagyló, ahol fogat mosnak. Nem megy. Még a bölcsődében, óvodában meg tudják
csinálni, ott rendelkezésükre áll, és utána az iskoláink erre nincsenek felkészítve. Lehet, hogy
ha úgy terveznénk, akkor ezt meg lehetne esetleg oldani, de időben melyik iskola az, amelyik
befogadja ezt?

Jó megoldás, hogy ha nem tudnak fogat mosni, rágózzanak a gyerekek, de melyik
tanár az, amelyik elfogadja azt, hogy 30 gyerek fog vele szemben rágózni egész óra alatt?
Nem fog menni.

Tehát van egy csomó érv, amely a mai magyar társadalmi viszonyok között, a jelenleg
rendelkezésre álló épületekben, önkormányzatok vagy állam által működtetett épületekben a
jelenleg meglévő társadalmi normák között, itt például a pedagógusok elvárásairól beszélek,
egész egyszerűen nem keresztülvihető, noha szakmailag mindnyájan tudjuk, hogy olcsó,
egyszerű. Mondjuk annyi mosdót építeni az iskolákban nem olcsó, de mondjuk egy-egy
cukormentes rágógumit a gyerekek szájába adni étkezés után, az felér egy fogmosással
egyébként, ha a normál fogmosások megvannak, ez megoldaná. Keresztülvihetetlen,
próbálkoztunk vele, csúfos vereséget szenvedtünk.

Tehát vannak olyan részei a népegészségügyi programnak, amelyeknek nagyon nagy
költséget jelent a megoldása, és vannak olyan elemei, amelyek ugyan nagy költséget nem
jelentenek, de hatalmas ellenállásba ütköznek bizonyos társadalmi csoportok részéről.

Csak hozzá akartam tenni, hogy mindamellett, hogy nyilván hibákat is követünk el a
népegészségügyi programok tervezésekor, és az egyéni felelőtlenség is igen jelentősen benne
van abban, hogy ezek a programok nem hatékonyak, erről államtitkár úr a szűrőprogramok
részvételi aránya kapcsán egyértelmű bizonyságot adott, de mondom: vannak olyanok, amin
egyszerűen nem tudunk a jelen viszonyok között túllépni, vagy legalábbis én még nem jöttem
rá, hogy ezt hogyan lehetne megoldani. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Puskás képviselő úr!

DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Népegészségügyi programot végrehajtani és megcsinálni nyilvánvalóan nagyon nehéz dolog.
Én magam becsületes foglalkozásomra nézve mentőorvos vagyok, úgyhogy nyilvánvalóan
mindenki tudja, hogy a hirtelen halál megakadályozására szolgáló újraélesztési, illetve az
elsősegélynyújtás szívügyem azon 35 éve mindenképpen, hogy ezt a szakmát művelem. De
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lehet, hogy már gyermekkoromban is ezt tanultam otthon, azt, hogy segíteni jó és
szükségeltetik.

Olyan helyzetbe kerültem, illetve került szerencsétlen Szombathely városa, hogy
közvetlen ráhatással vagyok néhány dolgára. Ezért azt határoztuk el néhányan, hogy ez alatt
az időszak alatt, amíg Szombathely polgármesteri tisztségét töltöm be, próbálunk egy olyan
programot elindítani és most vagyunk a szemléletalakítás stádiumában, amivel a közel 80 ezer
vagy egy kicsit több mint 80 ezer lakosú városban azt szeretnénk elérni, hogy a lakosság
egyharmada újraélesztésre kiképzett ember legyen.

Van egy olyan módszer, amellyel viszonylag rövid idő alatt, tehát olyan fél, egy óra
alatt, természetesen megfelelő médiatámogatással és megfelelő eszköztámogatással körülbelül
fél évig releváns tudást lehet a laikusokkal megszereztetni, és körülbelül fél év múlva kell egy
rövidebb továbbképzéssel újraéleszteni ezt a tudást.

Ehhez egy viszonylag jelentősebb, ez azt jelenti, hogy olyan 8 ezer forint körüli
gyakorló eszközt kellene mindenkinek beszerezni vagy beszereztetni. Tehát ez az eszközbeli
igénye. Mi lehet az eredmény?

Nehezen mérhető természetesen az effektív eredmény, az, hogy a laikusok által
kezdeményezett újraélesztések száma mennyiben nő meg. Nagy valószínűséggel, ha ezt meg
tudjuk csinálni és elérjük – és miért ne tudnánk megcsinálni -, akkor szignifikáns, mérhető
értékben nő meg a szívhalálban meghaló vagy meg nem haló betegek száma egyrészt.

Másrészt, ami úgy gondolom, hogy ezzel legalább egyenértékű, a manuális tudás
mellett vagy a manuális készség mellett egy szemléletet tudunk adni az embereknek, és ez a
szemlélet pedig az, hogy a másikon segítsünk. Akkor talán ritkábban fordul elő az, vagy talán
soha, hogy elmennek, elmegyünk olyanok mellett, akikkel nem tudjuk, hogy mi van, és ott
fekszenek az utcán, azt várjuk, hogy valaki segítsen rajtuk.

Tehát én tudom, hogy ez egy idealista vállalkozás, de meggyőződésem, hogy sikerülni
fog. Az is meggyőződésem, hogy ez Szombathely, aztán kiterjeszthetően akár Magyarország
lakóinak a javára válik. Ez a népegészségügyi szemléletváltásban való nagyon fontos lépés.
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy ebben segítsen.

Az első szakaszban nyilvánvalóan a szemlélet alakításával segítsen, segítsen abban,
hogy ebből a tervből valóság legyen, és valamiféle anyagi segítség is kell hozzá majd, de
nyilván nem ez a lényeg.

Tehát úgy gondolom, hogy ha egy közel százezres városban ezt így sikerül
megcsinálni, akkor ez olyan példát szolgáltathat mindenkinek, Magyarországnak, amit
népegészségügyi programnak lehet mondani. Köszönöm szépen.

A meghívott vendégek hozzászólásai

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután a bizottság tagjai részéről több hozzászólást nem
látok, a meghívott résztvevők közül Ádány professzornő, Józan professzor úr és Kiss
professzor úr kíván szólni. Ádány professzornő, megkérem, hogy a legközelebbi képviselői
mikrofonnál legyen szíves megtenni az észrevételét. Köszönöm szépen.

Prof. Dr. Ádány Róza

PROF. DR. ÁDÁNY RÓZA (Debreceni Egyetem): Elnök Úr! Köszönöm a meghívást.
Államtitkár Úr! Képviselő Asszony, Képviselő Urak! A jelen helyzet kísértetiesen emlékeztet
az egy évvel ezelőtti helyzethez, amikor ugyanígy meghallgattuk a jelentést a
népegészségügyi program előrehaladásáról.

Tudom, hogy méltánytalan lenne egy néhány hónapja hivatalban lévő államtitkárság
vezetésén számon kérni az elmúlt jó néhány év mulasztásait, mert úgy gondolom, hogy ez
valamennyiünk előtt egyértelmű, hogy ezen a területen komoly mulasztás terhel bennünket.
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Én végigolvastam a jelentést, nem szeretném bizonyítani azt, hogy a semmiről is lehet
hosszan és elemző módon értekezni, úgyhogy én ezt mellőzném.

Örömmel hallottam államtitkár úr helyzetértékelését, azt, ahogy az általa öt pontban
sorolt feladatokat elemezve, tulajdonképpen úgy érzem, a lényegre tapintott. Itt a partikuláris
apró programocskák ideje lejárt, elmúlt. Nekem az volt az érzésem a jelentés
tanulmányozásánál, hogy ha a legközelebbi családi kirándulásnak kellő publicitást adok,
akkor bekerülhetünk a népegészségügyi program előrehaladási jelentésébe, mert már a 33 fő

részvételével megrendezett kihelyezett apró buli is megjelenik itt népegészségügyi
programként 2009 beszámolója vonatkozásában.

Tehát én örömmel üdvözlöm azt a koncepcionális váltást, ami röviden úgy foglalható
össze, hogy ennek az országnak átütő erejű népegészségügyi programra van szüksége. Ahogy
államtitkár úr elmondta, primer és szekunder prevencióra egyaránt összpontosít, az
intézményrendszer megújításán keresztül közelít, és én egyetlenegy dolgot tennék hozzá, amit
államtitkár úr nem mondott, de úgy gondolom, hogy igen kritikus, hogy miközben
össztársadalmi megjelenítése van a programnak, ugyanakkor professzionális
szakembergárdára épít.

A professzionalizmus értékszemléletet végre ezen a területen is magunkévá kell tenni,
és én nem tudok mást mondani, mint úgy is, mint a Magyar Tudományos Akadémia megelőző
orvostudományi bizottságának az elnöke, a népegészségügyi képző- és kutatóhelyek országos
egyesületének az elnöke, hogy ebben a törekvésében a professzionális szakembergárda a
jelenlegi egészségügyért felelős államtitkárság mögött áll. Hadd emeljek ki mindössze két
dolgot, azért csak ezt, hogy a sok apró mondanivaló között el ne veszítsem a lényeget.

Az egyik az, hogy meggyőződésem, hogy Magyarországon átütő népegészségügyi
program az alapellátás megújítása nélkül nincsen. Az alapellátás szolgáltatási spektrumában a
megelőzést, az egészségiállapot-monitorozást meg kell jeleníteni, és végre nem a mindenható
családorvosra és az ő ápolónőjére és az agyonterhelt védőnőre épít csak az alapellátás, hanem
igen, vonja be a népegészségügyi szakembereket, vonja be az egészségpszichológusokat,
mentálhigiénikusokat annak érdekében, hogy egy komplex megelőző ellátást tudjanak
nyújtani, betegségmegelőző ellátást az alapellátás szintjén.

A másik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni: az európai uniós forrásból a Társadalmi
Megújulás Operatív Programra rendelkezésre álló 2007-2013 között rendelkezésre álló
keretnek 11,3 százalékának a lehívása történt meg. Az én értelmezésem szerint, a jelentés
adatai alapján. Erre nincs magyarázat, hogy mi a rendelkezésre álló forrást nem használjuk
fel. Erre nincsen. Az, hogy nincs pénz valamire, igen, azt elfogadom érvnek, mert üres
kamrából kolbászrudakat nem lehet osztogatni, akkor sem, ha ez társadalmi elvárásként
jelenne meg a jelenlegi kormányzattal szemben. De akkor, amikor a pénz rendelkezésre áll,
milliárdok, tizenakárhány milliárdok, és akkor ezzel nem tudunk mit kezdeni, az a tanult
tehetetlenség eklatáns demonstrációja, és ne hagyjuk, hogy ránk ez a vád háruljon.

Ezt szerettem volna elmondani, a meglévő források lekérésének intenzifikálását, a
szomszéd kecskéjét döglesztők hadának partvonalon kívül helyezését. Cselekedjünk végre, és
ne lehetetlenítsük el cselekvésre kész emberek ambícióit. Úgy gondolom, hogy ebben a
jelenlegi államtitkárság példamutatóan indított.

Még egyszer meg szeretném ismételni, hogy akik ebben a dologban segítünk és a
segítségünkre igényt tartanak, azok segíteni fognak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Józan professzor úr! Az időkorlát közelébe kezdünk érni,
államtitkár úrnak nagyon sok teendője van, úgyhogy megkérném professzor urakat, hogy a
mondanivalójukat rövidítsék.
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Dr. Józan Péter

DR. JÓZAN PÉTER (Magyar Tudományos Akadémia): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Államtitkár Úr! Igyekszem rendkívül rövid lenni. Messziről indulok, Párizs város címerében
az áll, hogy „hánykódik, de el nem süllyed”. Azt hiszem, hogy ez az egész magyar
egészségügyre is igaz, én azonban nem strukturális kérdésekkel akarok foglalkozni. Azt
szoktam mondani, hogy van az a bizonyos pszichológiai tesztlabirintus, azt nézik, hogy a
nagyon intelligens patkány mennyi idő alatt, vagy egyáltalán ki tud-e találni a labirintusból.

Engem soha nem a labirintus foglalkoztatott, hanem ez a bizonyos intelligens patkány.
Tehát engem a megbetegedési és halálozási viszonyok foglalkoztattak, foglalkoztatnak
idestova éppen fél évszázada.

Ez a fél évszázad egy átkötő szöveg ahhoz, hogy igaz, hogy összehasonlítva az
Európai Unió kemény magjával, a magyarországi életkilátások kifejezetten rosszak. De egy
évszázad relációjában néztük meg tíz európai ország rangsorát, hogy ebben az évszázados
relációban, sőt 110 év alatt a kiemelt években Magyarország hol helyezkedett el. Három
alkalommal volt az utolsó előtti helyen, és három alkalommal az utolsó helyen. Tehát az,
hogy mi rosszul állunk, ez sajnos, nem a status presens. Ezt azonban finomítani lehet, mert
Magyarországnak ez a rossz pozíciója a ’60-as évekig egyfolytában javult, a ’60-as évektől
elkezdődött egy bizonyos válság. De nem erre akarok most összpontosítani, hanem arra, hogy
a legutóbbi másfél évtizedben magunk mögött hagytuk a krónikus epidemiológiai válságot. Öt
évvel nőtt a születéskor várható élettartam, nagyobb mértékben, mint az Európai Unióban,
vagy akár az Európai Unió kemény magjában. Tisztában vagyok vele, hogy alacsonyabb
szintről indultunk, de ez akkor is óriási eredmény, és először fordul elő az életkilátások
százéves idősorában, és ez egy nagyon lényeges új momentum, hogy a férfiak életkilátásai
jobban javulnak, mint a nőké. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a női populációban a
kockázati tényezőknek egy növekvő gyakoriságával állunk szemben.

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Bocsánat, én
most megszegem a Házszabályt, ez minek tudható be elsősorban?

DR. JÓZAN PÉTER (Magyar Tudományos Akadémia): Mármint ez a változás a
nemek között?

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Igen. Ez
orvostechnológiának vagy pedig életmódi okoknak?

DR. JÓZAN PÉTER (Magyar Tudományos Akadémia): Nem, ez két dolognak tudható
be. Az egyik az, ez nagyon egyszerű, de ennek nincs relevanciája, hogy olyan rossz volt a
férfiaké, hogy onnan könnyebb előremenni. De van valami, aminek viszont van relevanciája.
Az, hogy a nők körében például a dohányzás olyan módon lett gyakoribbá, hogy miközben a
tüdőrákhalandóság a férfiaknál stagnál, a nőknél elkezdett jelentősen emelkedni. Ezt csak
példaképpen mondom. Tehát az életmódban a nőknél sok dolog nincs rendben, és ezzel a
fázisdifferenciával most lehet látni azt, hogy már 20-30 évvel ezelőtt elkezdtek a tinédzserek
dohányozni, most pedig még jobban. Nem akarok ezzel időt tölteni.

Azt kell mondanom, hogy Magyarországon hihetetlenül nehezen lehet mérni azt, hogy
az életmódban milyen változások következnek be. Ezt egyébként minden országban nagyon
nehéz mérni. Amit mérni lehet, és tényleg mérni lehet, az egészségügyi ellátórendszer
hatékonysága. Ezt a bizonyos elkerülhető halálozásoknak a változásával lehet mérni, 25
százalékról 19 százalékra csökkent azoknak a halálozásoknak a proporciója, amelyet
megfelelő adekvát időben történő intervencióval el lehet kerülni.
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Ez azt mutatja, hogy még ilyen rossz gazdasági viszonyok között és egy ilyen
turbulens társadalmi szituációban is az egészségügyi ellátórendszer a lehetőségekhez mérten
nem dolgozik rosszul.

Ami a krónikus betegségeket illeti, a krónikus betegségek áttörtek, de nem
Magyarországon, nem Európában, hanem az egész világon. 60 millió halálozásból 37 millió
már a krónikus, nem fertőző betegségekből származik, beleértve Afrikát is, és olyan módon
szorult vissza a fertőző betegségek által okozott mortalitás, illetve az összmortalitás alig több,
mint a kardiovaszkuláris mortalitás egymaga. Ez kijelöli azt, hogy mivel a regeneratív vagy
nem fertőző krónikus betegségeknek primátusa van, hogy hol van a támadáspont. Az egyik a
kardiovaszkuláris területen, elsősorban a magas vérnyomás területén, ahol nagyon komoly
erőfeszítésekkel óriási áttörést lehet elérni. Ennek az áttörésnek bizonyos jelei tapasztalhatók,
15 ezer akut myokardiális infarktus halálozás volt 1993-ban, amikor tetőzött az
epidemiológiai válság, most 7700, miközben a populáció öregedett, és a standardizált
halálozási arány javulása csaknem 60 százalék.

A másik, amire felhívom a figyelmet, a diabetes mellitus járvány, amely a
túlsúlyossággal, elhízással kapcsolatos, elsősorban a II-es típusú diabéteszről beszélek. Mivel
nagyon rövid az idő, ezt a dolgot én most nem akarom itt részletezni, egyvalamire azonban
felhívom a figyelmet. Akkor is, hogy ha óriási lehetőségeink lennének a forrásokat tekintve,
akkor is meg kell mondani azt, hogy mi az a bizonyos célcsoport. Magyarországon a
populáció kettészakadt. Észak-Magyarország, Észak-Alföld, kisebb mértékben a Dél-Alföld –
a régiókról beszélek – mintha egy egészen más ország lenne, mint Közép-Magyarország,
beleértve Budapestet vagy a Nyugat-Dunántúlt vagy a Közép-Dunántúlt. Mondok önöknek
még néhány adatot.

A várható élettartam Budapest II. kerületében nyugat-európai, meghaladja a 80 évet, a
bodrogközi kistérségben ettől több mint tíz évvel alacsonyabb. Ez ugyanaz az ország. Az akut
myokardiális infarktus halálozási gyakoriság körülbelül hétszer olyan magas a Bodrogközben,
mint Budapest II. kerületében. Ez nem véletlenül van így, ez nemcsak az ellátással
kapcsolatos, egyszerűen arról van szó, hogy egészségi állapotot nem lehet vákuumban
vizsgálni. Ha az országban olyan óriási differenciák vannak, a gazdasági nívót tekintve, a
társadalmi viszonyokat tekintve van ez a bizonyos Gini-féle koefficiens, amivel ezt lehet
mérni, az iskolai végzettséget tekintve és a jövedelmet tekintve, akkor az ember nem is várhat
más eredményeket. De azt szeretném mondani röviden, hogy valójában az országnak vannak
jelentős eredményei, de nagyon vigyázni kell arra, hogy ebben az irányban megfelelő
programokkal, elsősorban a társadalmi differenciák és a halandóságban megjelenő
differenciák csökkentésére kell összpontosítani, akkor elképzelhető a nehéz körülmények
ellenére is a fenntartható fejlődés. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss professzor úr, majd államtitkár úr!

Dr. Kiss István

DR. KISS ISTVÁN: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr!
Tisztelt Bizottsági Tagok! Visszaidézném az államtitkár úr bevezető gondolatait, és azt
szeretném hangsúlyozni, hogy a szakma részéről is feltétlenül támogatott a paradigmaváltás, a
struktúra-átalakítás, illetőleg egy jobban koordinált és szervezett népegészségügyi program. E
mögé egyetlen kérdést és problémát szeretnék csak megemlíteni. Ez pedig az, hogy a több
mint 40 szakmai tudományos társaság által koordinált és szervezett, több szakmai kollégium
és országos intézet által támogatott, például emeljük most ki Józan professzor úr példája
alapján is a Szív- és Érrendszeri Nemzeti Programot, olyan, itt most úgy hangzott el, hogy
projektszerű népegészségügyi feladatok, illetőleg tevékenységek történtek az elmúlt öt évben,
amit nem lenne szabad elveszíteni, illetőleg lebecsülni.
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Ha érdektelen vagy túlmagyarázott vagy nem az értékén kezelt programpontok mögé
tett teljesüléseket említ az anyag - és valóban szerintem is így van -, akkor látványos
eredményeket mondhatok ezekből az egyébként szerveződő programokból, amelyek 160
milliónál több médiaelérést jelentettek, amikor üzenetként közvetítették a normális
vérnyomást, a normális testsúlyt, a mozgás szükségességét, a sószegény táplálkozást, az
egészséges életmódot, és számos, százezres nagyságrendet elérő szűrést szerveztek a szív- és
érrendszeri betegségek vonatkozásában. Ezeknek olyan közvetített eredményeivel, ami nem
elsősorban a gyógyszeres terápiával, az orvosképzéssel, hanem a beteg-felvilágosítással, az
információátadással foglalkozott.

Azt gondolom, hogy az elmúlt öt évben Rácz Jenő miniszter urat követően nem volt
olyan miniszter, és a minisztérium ingerküszöbét sem tudtuk átütni ezekkel a programokkal,
hogy magába fogadja, saját magáévá tegye, szervezze, koordinálja és integrálja az egyébként
futó népegészségügyi programok közé. Pedig ezeknek az értéke sokkal nagyobb annál,
mintsem hogy azt mondjuk, hogy ezeket tegyük félre és valamit szervezzünk, hiszen folynak
olyan programok – és akkor ez a zárógondolat -, hogy két év alatt, 2005 és 2007 között éppen
a Józan professzor úr által említett nem fertőző, krónikus betegségeket vezető hypertónia
betegség megelőzésében, illetőleg kezelésében el lehetett azt érni, hogy a szív- és érrendszeri
kockázat egy Eger város lakosságnyi embernél lett sokkal jobb két év alatt. Ezt az Amerikai
Egyesült Államokban hét év alatt sikerült elérni.

Tehát azt lehet mondani, hogy a társadalmi közmegegyezés a befogadó és a közvetítő

között egyfajta igényként megjelenik ma Magyarországon, és ezt érdemes lenne kihasználni.
Nem igaz az, hogy az emberek nem foglalkoznának az egészségükkel, nem kapnak
szervezetten, nem kapnak megfelelő mértékben elég információt. Ezek a kis projektszerűen
működő, nem is lebecsülendően kicsi, mert most már összesen 250 ezer lakosnál tartunk és
járja az országot a szűrőkamion, a második évét indítottuk el, tavaly 150 helyen volt az
országban, több mint 30 ezer embert szűrt le, tehát ezek mind illeszthetőek az elképzelésekhez
és a programokhoz, és egyes tételeinek már most a megvalósulását jelenti.

A zárógondolat az, hogy ezek olyan nemzetközileg is fajsúlyos eredmények a
népegészségügy területén ma Magyarországon, amit akár közvetíteni lehetne az áprilisi vagy
a májusi európai uniós miniszterek találkozóján, akár a magyarországi tevékenységben, mert
valóban ez a központi kérdés, és ezt így, egy picit az eredmények köntösébe bújtatva is meg
lehetne jeleníteni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyon sok értékes gondolat és adat is elhangzott.
Szeretném államtitkár úrnak jelezni, hogy a bizottság jegyzőkönyvét el fogjuk juttatni,
természetesen tudom, hogy jegyzetelt is államtitkár úr, és a viszontválasz, illetve az
összefoglaló következik.

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

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm a
szót, elnök úr.  Éppen egyébként Hódmezővásárhelyre kell hogy menjek egy konferenciára,
így egy kicsit megcsúsztunk az idővel, tehát ebben a témában dolgozom vagy folytatom a
további napomat.

Összefoglaló megjegyzéseket hadd tegyek. Igen, úgy érezzük, hogy tényleg kritikus
támadáspontokon kell támadni. Tehát az nem megy, hogy van 35 prioritás, szétfolyik az erő.
Bizonyítékalapon a legfontosabbakra kell koncentrálni. Amikor a koordinációról beszéltem,
akkor isten ments, hogy kifelejtettem volna a képzőhelyeket, vagy isten ments, hogy
kifelejtettem volna a létező programokat, vagy akár az önkormányzatokat.
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Tehát azt látom, hogy felelősségteljes önkormányzatok többet tettek akár, vagy
látványosabb dolgokat tettek, vagy szakmai csoportok látványosabb dolgokat tettek, mint a
központi kormányzat ezen a területen. Tehát ezeket én pontosan tudom. Amikor
koordinációról van szó, akkor ezeknek az összehangolásáról, a partnerek, felelős szervezetek
együttmozgásáról van szó, ennek az intézményi feltételei nem voltak adottak az elmúlt
időszakban. Tehát ami a legtöbb időt igénybe vette nekünk, az az, hogy milyen szervezeti
úton induljunk el, hol legyen a koordináció intézménye. Tehát mostantól kezdve, tehát rövid
időn belül várható, hogy ezen a szinten felvesszük a fonalat.

Köszönöm Ádány professzor asszony elismerő szavait. El kell mondanom, hogy olyan
szintű az uniós programok körüli bürokrácia, bár egyszerűsödik a rendszer, és viszonylag jól
hozzáférünk a döntésekhez, de valami olyan szintű bürokráciát építettek ki e köré, hogy
tulajdonképpen néhány kiváltságos írástudó fér csak hozzá ezekhez a programokhoz. Ezeket
egyszerűsíteni kell mindenképpen, és azt a pénz, ami a rendelkezésünkre áll, nagyon gyorsan
el kell kezdeni nagyon jól felhasználni, hogy nehogy elveszítsük.

Egyébként mi azok közé az ágazatok közé tartozunk, akik bejelentkeztünk arra, hogy
ha másutt is ilyen hasonlóan alacsony a felhasználás, akkor mi népegészségügyre és
emberierőforrás-fejlesztésre végtelen forrásokat át tudunk venni más, fel nem használható
TÁMOP-programokból. Tehát mi arra készülünk, hogy ezen a téren fogadó ágazat leszünk.
Tehát itt egy nagyon komoly felpörgetése várható az eseményeknek.

Igen, profikra van szükség, igen, szükség van a létező partnerekre, legyenek ezek
szakmai szervezetek, önkormányzatok, szervezett cselekvésről van szó. Az országos
egyenlőtlenségek döbbenetes képet mutatnak. Igen, ez is egy beavatkozási pont kell hogy
legyen.

Én most már kilenc hónapja vagy kilenc és fél hónapja ülök ebben a székben, másnak
már rég lejárt a mandátuma ilyen esetben, tehát én is látom, hogy nagyon gyorsan kell
cselekedni. De egyvalamit lássanak, hogy a szervezett cselekvés szerezeti alapfeltételei nem
voltak együtt. Tehát a teljes szétesettség állapotában volt a népegészségügyi cselekvésre
mozgósítható intézményrendszer. Tehát ezen a területen is, mint másutt is, az alapoktól
kezdve kell építkeznünk. Akkor azt már nem is mondom, hogy szűrőprogramok. Nincs döntés
arról, hogy ki csinálja. Ha már csinálja valaki, nincs forrás félretéve arra, hogy akit kiszűrtek,
azzal mi legyen. Fogalmunk nem volt arról, hogy ki ment el, az betegedett-e meg, akit
kiszűrtek, tehát semmit nem tudtunk erről a világról, ha a mélyébe megyünk. Nyilvánvalóan a
statisztika árnyalni tudja ezeket a képeket, de azt lehet mondani, hogy nem volt egy
egyértelmű népegészségügyi politikai döntéshozatalhoz rendelkezésre álló mélyvizű folyó,
amelyikből úgy következtek volna ezek a döntések, és az egészségpolitika a teljes
felelőtlenség állapotában volt ezen a területen.

Bízom benne, hogy amikor majd egy év múlva arról beszélünk, amit már mi
csináltunk, akkor már egy optimistább képet tudunk festeni. Én is tudom azt, hogy a
statisztika árnyalatai pontosíthatják azt az egyszerűsítő képet, amit egy politikus vagy egy
bizottsági ülés körül a szakértők is képesek elmondani, de azért a mi példánk - ha mondjuk a
méhnyakszűrést veszem elsőre – azért Finnország. Tehát az, hogy nálunk 500 körül halnak
meg méhnyakrákban, a finneknél pedig néhány ember, azért igazából, ha nem ezt célozzuk
meg, az egy olyan súlyos kompromisszum, amit ne vállaljunk már fel, amikor valami újat
próbálunk meg csinálni.

Egyetértek, a rendszer szereplőit vagy azokat komplementálva új szereplőkkel, a
rendszer szereplőit kell megerősíteni ahhoz, hogy az ellátórendszer és a népegészségügyi
intézményrendszer alapból tudja a népegészségügyi cselekvést a fogmosástól a
méhnyakszűrésig. Tehát ez egyébként egy szemléletváltás. Nem külön intézményrendszert
akarunk, az intézményrendszer alapból tudja ezt. Köszönöm szépen a figyelmet.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság az állásfoglalását a tájékoztatóról olyan
formában fejezze ki, hogy javaslom, hogy vegyük tudomásul államtitkár úr tájékoztatóját, a
kiegészítésekkel természetesen. A jegyzőkönyvet el fogjuk juttatni. Köszönöm szépen. A
második napirendi pontot ezzel lezárom.

Szeretném még távozás közben jelezni, hogy a Semmelweis-tervre nem került ma sor,
két hét múlva tervezünk bizottsági ülést. Nagyon nagy lett volna így együtt az anyag, tehát
erre készülünk, és két hét múlva tervezzük a bizottság összehívását.

Köszönöm szépen. Jó utat kívánunk Hódmezővásárhelyre!
A harmadik napirendi pont következik, az egyebek. Megkérdezném, hogy van-e

valakinek bejelentenivalója bármilyen területen is. Horváth Zsolt képviselő úr!

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Mindössze annyit szeretnék bejelenteni, hogy a
főbizottság ülését követően az ellenőrző albizottság ülést tart ugyanebben a teremben.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más bejelentés nincs, így mindenkinek megköszönöm a
részvételt, és a mai bizottsági ülést ezennel bezárom. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 10 perc)

Dr. Kovács József
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


