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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 03 perc)

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: A
Parlament Egészségügyi bizottságának 2011. június 8-ai, mai ülésén nagy tisztelettel
köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, a bizottság tagjait
külön is tisztelettel köszöntöm.

Mindenkit szeretettel köszöntök, aki munkánkat az állandó meghívottak részéről
figyelemmel kíséri és minden jelenlévőt. Kitüntetetten is az előterjesztők részéről köszöntöm
Páva Hanna helyettes államtitkár asszonyt és Kahlesz Tímea főosztályvezető-helyettest.

Két napirendje van mai bizottsági ülésünknek, az első napirend az egyes egészségügyi
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat T/3357. számon. A mai napon a
módosító javaslatok megvitatása, illetve az egyebek napirend szerepel.

Megkérdezném, hogy napirend előtt valakinek van-e észrevétele, hozzáfűznivalója.
Gyenes Géza alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Ismételten szeretném javasolni a bizottságnak, hogy noha a kormányhatározat nem parlamenti
műfaj köztudottan, de az egészségpolitika alakításában a bizottságnak véleményem szerint
aktív szerepe kell hogy legyen, ezért tisztelettel kérném a bizottságot, hogy a Semmelweis-
terv végrehajtásáról szóló kormányhatározat, ami állítólag elfogadásra került, ezzel
kapcsolatosan minimum egy tájékoztatót kérjen a minisztériumtól, esetleg meg is lehessen
vitatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt követően a napirend elfogadása következik. Aki az
előre írásban kiküldött napirendi javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel erősítse meg!
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a törvényjavaslattal kapcsolatosan a
bizottság egyedül kapott értelemszerűen kijelölést. A módosító javaslatok keretében néhány
esetben a Házszabályszerűségről való döntésben is van lehetőségünk és kompetenciánk, ezt
időközben majd fogom ismertetni.

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/3357. számú
törvényjavaslat

Rátérnénk első napirendi pontunkra, a törvényjavaslathoz benyújtott módosító
javaslatok megvitatására. Közel 70 módosító javaslat érkezett. Az ajánlástervezet sorszámát,
az előterjesztők közül mindig az első előterjesztőt ismertetném, illetve röviden a tartalmát, és
ezt követően természetesen majd a tárca, illetve a kormányálláspontot kérném.

A módosító javaslatok megvitatása

Az 1. sorszámon Garai képviselő úr és képviselőtársai nyújtottak be módosító
javaslatot a passzív táppénzre vonatkozó rendelkezés hatályon kívül helyezésével
kapcsolatosan. Kérdezném, hogy a tárca, illetve a kormány álláspontja mi ebben a kérdésben.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Tárcaálláspontot fogok tudni mondani végig az egész ülés során.
Nem támogatjuk ezt a javaslatot, az E. Alap védelme érdekében szükség van erre az
intézkedésre. (Dr. Garai István Levente: Erre nem gondoltam volna!)
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezném Garai képviselő urat, hogy kíván-e szólni.

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Nagyon röviden. Egyrészt az egész
intézményrendszerrel nem vagyunk megbarátkozva, a passzív táppénz megszüntetésével.
Másrészt pedig ez a sorban állunk című dolog, ami majd ki fog egészülni esetleg a
rokkantnyugdíjasok felülvizsgálatával is, és majd azokat is előrébb vesszük. Tehát azt
mondom, hogy egy betegről akkor tudom eldönteni, hogy milyen sürgős az ellátási sürgősség,
amikor megvizsgáltam. Tehát ha van egy várólista, és oda beteszünk anélkül valakit, hogy aki
éppen ott van, nem tudnánk pontosan, hogy mi a baja és mit kell vele csinálni, ez súlyos
egészségkárosodást okozhat. Másrészt ha látnék pluszforrásokat a táppénzes betegek
felülvizsgálatára, ami azt jelentené nyilván, hogy többletkapacitással akkor a többletfeladatot
hasonló idő alatt el lehetne végezni, és úgymond nem kerülne senki se hátrébb, akkor
maximálisan támogatnám ezt a fajta megoldást, mert akkor végül is több beteget látnánk el
ugyanannyi idő alatt, mert a táppénzes beteg is beteg. De ez a fajta helycsere esetenként ilyen
veszélyeket rejt magában, ezt próbáltuk így kiküszöbölni, természetesen lesz, ami majd
megtörténik. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Kérdezem, ki az, aki támogatja a
módosító javaslatot. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem.
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen.

A 2. sorszám alatt Szilágyi képviselő úr és képviselőtársai indítványa található.
Képviselő urat kérdezném, hogy kíván-e szólni. Megkérném, hogy a módosító javaslatoknál
írásban mindent megkaptunk előre, csak nagyon röviden, ha lehetne, címszavakban vagy
inkább egy-egy szóban indokoljunk, mert 70 módosítón kell végigmennünk.

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Igazából csak annyi lenne, hogy úgy szól az
előterjesztés, hogy záró ellenőrzést végezhet, és ez meglehetősen a hatóság szubjektív
megítélésén múlhat, hogy kit ellenőriz, kit nem. Azt gondolom, hogy ebbe kellene valamilyen
objektív szabályt beletenni, ezért tettük a módosítót.

ELNÖK: Köszönöm. A tárca álláspontját kérem.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Nem támogatjuk ezt a javaslatot. Egyébként ez nem egy új
jogintézmény, egy meglévő jogintézménynek a pontosítására vonatkozik ez a módosító
indítvány. Tulajdonképpen azért nem támogatjuk, mert azt gondoljuk, hogy az OEP-nél
rendelkezésre áll az az információ és az a tudás, aminek alapján meg tudja ítélni, hogy melyik
szolgáltatót kell ellenőrizni. Nincs egész egyszerűen az OEP-nek annyi kapacitása, hogy
minden esetben kimenjen és ellenőrizzen. Ő tudja, hogy melyek azok a kockázati tényezők,
melyek azok az intézmények, ahol esetleg ilyesmi felmerül, amelyeket ellenőrizni kellene,
úgyhogy ezt a mérlegelési jogkört szeretnénk az OEP-nél meghagyni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja Szilágyi
képviselő úr módosító javaslatát? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem.
Egyharmadot sem kapott.

A 3. sorszámon Garai képviselő úr szintén a passzív táppénzzel kapcsolatosan tett
javaslatot. Nem tudom, mi a különbség az előző javaslathoz képest ebben.

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): A lényege ugyanaz, tehát nem húzom az időt.
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ELNÖK: A lényege ugyanaz. Köszönöm. Tárcaálláspontot kérnék!

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

ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja Szilágyi képviselő úr indítványát?
(Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Egyharmadot sem kapott.

A 3-as és a 4-es összefüggött, tehát az 5. sorszámú javaslat következik, Szilágyi
képviselő úr a népegészségügy fogalmával kapcsolatosan tett indítványt. Képviselő úr!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Tengernyi ilyen kis apró, jóindulatú módosításunk van,
nem szeretném külön kommentálni őket, fogalmi pontosításokról van szó.

ELNÖK: Köszönöm. (Szilágyi László: Segítőkész módon tettük.) Tárcaálláspont?

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tartalmilag egyetértünk ezzel a javaslattal, de ebben a formában nem tudjuk elfogadni,
különösen azért, mert nem egészen világos, hogy mit takar ez a „központi” szó, amire utal a
módosítás. Tehát így nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja az 5. sorszámú
módosító javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.)  17 nem.
Egyharmadot sem kapott.

A 6. számon szintén Szilágyi képviselő úrnak a népegészségügyi tevékenység
fogalmával kapcsolatos javaslata. Tárcaálláspont?

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Hasonló
az álláspont, mint az előbb, nem támogatjuk, bár tartalmilag egyetértünk vele, pontosításokkal
el tudnánk fogadni.

ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a 6. számú módosítót? (Szavazás.)
2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.)  14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.)  3 tartózkodás.
Egyharmadot sem kapott.

A 7. számú javaslat következik. Itt a 7-es, 8-as és a 9-es nagyjából ugyanaz, a
népegészségügyi tevékenység fogalmával kapcsolatos. Esetleg van-e valamilyen indok
képviselő úr részéről? (Szilágyi László: Nem kívánom indokolni.) Tárcaálláspont?

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk a 7. pontot. Szerepel már az egészségügyi törvény 36. § (1) bekezdésében.

ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)  2 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs. Egyharmadot sem kapott.

A 8-asnál szintén kérném a tárca álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk, az egészségügyi törvény alapelvei között szerepel már a javasolt módosítás.
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ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.)  17 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Egyharmadot sem
kapott.

A 9-es. Tárcaálláspontot kérnék.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ebben a
formában nem támogatjuk. Tartalmilag egyetértünk, de ezek a „lehetőségek”, ez a kifejezés
nem egészen világos, ez pontosításra szorul. Köszönöm.

ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)  2 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.)  14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Egyharmadot sem
kapott.

A következő szintén a népegészségüggyel kapcsolatos. Tárcaálláspont?

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk. Indokolatlanul szűkíti a mérendő hatásokat, például biológiai, pszichikai hatások
is vannak, nemcsak fizikai, kémiai. Köszönöm.

ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)  2 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.)  17 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Egyharmadot sem
kapott.

A 11-es. Tárcaálláspont?

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk, ez is hasonlóan, mint az előzőnél, szűkíti a figyelembe veendő körülményeket,
hiszen itt nemcsak a megteremtés, hanem a működtetés és a fenntartás feltételeit is vizsgálni
kell. Köszönöm.

ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)  2 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.)  17 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Egyharmadot sem
kapott.

A 12. számú javaslatról kérdezném a tárca álláspontját.

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

ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag
támogatja a bizottság.

A 13-as. Tárcaálláspontot kérnék.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk, mert megítélésünk szerint az ellenőrzés fogalmába beletartozik a mérés is, hiszen
az egyik legklasszikusabb ellenőrzési módszer a mérés.

ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)  2 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Egyharmadot sem
kapott.

A 14-es, az egészségfejlesztés fogalma. Tárcaálláspont?
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DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk. Az eredeti megfogalmazás az egyéni aktivitást szorgalmazza, itt pedig egy
passzív tevékenységgé alakul át, úgyhogy ezért nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja a 15-öst? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 17 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Egyharmadot sem kapott.

A 15-ös, szintén az egészségfejlesztés fogalmával kapcsolatos.

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

ELNÖK: Ki az, aki támogatja a 15. számú módosítást? (Szavazás.) Egyhangúlag
támogatta a bizottság. Köszönöm.

A 16-os, a megelőzés új fogalma. Mindegyik indítvány Szilágyi képviselő úr és társai
indítványa. Tárcaálláspontot kérnék!

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ebben a
formában nem támogatjuk. A módosítás első felével nem értünk egyet, szerintünk a testi, lelki
állapotot nem nagyon lehet megerősíteni. Köszönjük.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17
nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Egyharmadot sem kapott.

A 17-es következik, az egészségtan oktatás tárgya. Tárcaálláspontot kérnék!

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

ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az előterjesztést.
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.

A 18-as a szűrés fogalmával kapcsolatos. A tárca álláspontját kérdezem.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk, részben már szerepel az alapelvek között a javasolt módosítás, másrészt pedig a
költséghatékonyság-vizsgálat nem népegészségügyi kérdés, hanem inkább finanszírozási és
közgazdasági. Köszönöm.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17
nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Egyharmadot sem kapott.

A 19. sorszámon az egészségnevelés fogalma. Tárcaálláspont?

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk. A javasolt módosítással szerintünk pont a lényeg veszik el, hogy az egyén
felelősséget vállal a saját egészségével kapcsolatban.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja a módosítást? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 17 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Egyharmadot sem kapott.

A 20. sorszámon az egészségtan-oktatás tárgya. Tárcaálláspont?
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DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk. A közoktatási törvény legutóbbi módosításával bekerült ez a feladat az oktatási
tervekbe, úgyhogy a közoktatási törvény ezt már előírja.

ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)  2 igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Egyharmadot sem
kapott.

A 21. sorszámon benyújtott módosításnál két szavazást kell lebonyolítanunk. Elsőként
a házszabályszerűségről kell döntenünk a módosítás vonatkozásában. Erről kérdezném a tárca
álláspontját.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Megítélésünk szerint ez valóban túlmutat az egészségügyi törvényen, hiszen
környezetvédelmi kérdéseket is érint. Itt a felszíni vizek védelmére gondolok. Tehát ez már
nem egészségügyi kompetencia.

ELNÖK: Ebben állást kell hogy foglaljunk mindenképpen. A házszabályszerűségről
döntünk. Házszabályszerűnek tartja-e a bizottság ezt a módosítást? (Szavazás.) 4 igen. Ki az,
aki nem tartja házszabályszerűnek? (Szavazás.) 11 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3
tartózkodás.

Tehát nem tartja a bizottság házszabályszerűnek.
Most magáról a módosításról szavazunk. (Dr. Horváth Zsolt: Akkor már nem kell

szavaznunk, ha nem házszabályszerű.) Jó. Akkor nem szavazunk.
A 22. sorszámon Kiss képviselő úr és társai a táplálkozás-egészségügy fogalmával

kapcsolatosan terjesztettek be indítványt. Képviselő urat kérdezném, hogy szóban kívánja-e
indokolni.

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Csak azért utaltam erre, mert úgy gondolom, hogy a
forgalomban lévő élelmiszerek közül nem elég az, hogy mennyi fehérje, cukor stb. van benne,
hanem szükséges lenne a lakosságot tájékoztatni, hogy valóban mit eszik. Tehát azok a
zöldségfélék vagy bármilyen táplálékok, csipszek, stb., tehát tudatosítani a társadalomban,
hogy az nem egészséges. Tehát én erre gondoltam.

ELNÖK: Tárcaálláspontot kérnék!

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen. A céllal és a szándékkal mélységesen egyetértünk, de ebben a formában
nem tudjuk támogatni. Ennek több oka is van. Egyrészt nem teljesen világos, hogy mit takar a
„beltartalmi érték”. Azon kívül, ha ezt elfogadnánk, akkor ez azt jelentené, hogy az összes
forgalomban lévő élelmiszer esetében ezt folyamatosan közzé kellene tenni, ami hihetetlen
kapacitást igényelne, humán erőforrást és pénzügyit egyaránt.

Ráadásul az élelmiszereket nem kell engedélyeztetni, hanem forgalomba lehet hozni
engedély nélkül, tehát nagyon nehéz lenne ennek a szabálynak a betartása.

Európai uniós előírások értelmében a gyártónak fel kell tüntetnie bizonyos
összetevőket az élelmiszerek címkéin, tehát ez az egyfajta tájékoztatás így megvalósul.
Egyébként pedig a speciális élelmiszerekre, mint például étrend-kiegészítők vagy vitaminok,
ásványi anyagokat tartalmazó élelmiszerek esetében speciális rendelkezések vannak, ahol
viszont sokkal szélesebb körű tájékoztatást kell adni, és ez az OÉT honlapján meg is valósul.
Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja Kiss képviselő úr módosító
javaslatát? (Szavazás.)  5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Nincs
jelzés.) Nincsen. Egyharmadot sem kapott.

A 23. sorszámon Gyenes Géza és képviselőtársai a betegséget terjesztő madarak
irtásával kapcsolatosan nyújtott be javaslatot. Alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Nem az irtásáról, ezt kerüljük, hanem a távoltartást,
mint olyat, kevésnek találjuk, és úgy gondoljuk, hogy lehet azért a szaporodásukat valamilyen
módon gátolni, tehát magyarán fogamzásgátlót kellene alkalmazni, vagy valamilyen
begyűjtési eljárást, mert az tény és való, hogy a galambok miatt kisebb-nagyobb városokban
egyszerűen már az egészségügyi alapkövetelményeket sem lehet betartani, nagyon sok
betegséget terjesztenek, stb.

Ezért javasoltunk valami ilyesmit, de véletlenül sem szeretnénk a rovarirtással
egybemosni.

ELNÖK: Kérném az irtást javítani. Professzor úr!

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Ehhez a kérdéshez, ehhez a témához szeretném
megkérdezni, hogy van-e olyan statisztikai adatunk, hogy az elmúlt öt éven belül a galambok
által terjesztett betegségek száma, eloszlása, egyáltalán milyen szinten mozgott, stb.? Van
ilyen, ez kétségtelen, mindenki tudja a tudományából. olvasmányából, de vannak-e adatok?

ELNÖK: Kérném akkor, hogy amennyiben van valamilyen válasz, illetve a
tárcaálláspontot.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. Bevallom, erre vonatkozóan nem tudok pontos adatokkal
szolgálni.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): De azért gusztustalan, azt látjuk!

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Gusztustalan, de hogy mennyi betegséget terjesztettek, azt nem tudjuk.

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Vannak tudományos dolgozatok, közlések, beszámolók
időnként, de Magyarországon jelenleg tudunk-e olyan adatot, hogy a galambok által terjesztett
betegségek, tudjuk, hogy vannak ilyenek, számszerűen mennyi volt. Ez csak egy jövőre utaló
kérdés, gondolom, hogy erre majd kapunk választ.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Megpróbálunk utánanézni, mert bevallom, hogy ezt nem tudom.

ELNÖK: Azért a tárcaálláspontot kérjük.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ebben a
formában nem tudjuk támogatni. Több oka is van. Egyrészt hogy itt ugyan a galambokról
beszélünk, de óhatatlanul más madarak is szóba jöhetnek, és mi van a védett madarakkal?
Tehát ez biztos, hogy problémát okoz.

A másik pedig, hogy a terület tulajdonosára terheli a rendelkezés ezt a feladatot. A
módosítás pedig úgy szól, hogy az épület zárt részének tulajdonosa. Ezt jogilag nem nagyon
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tudjuk értelmezni, hiszen az épületnek egy vagy több tulajdonosa van, és a tulajdoni hányad
nem úgy oszlik meg, hogy nyílt vagy zárt rész. Tehát így jogilag ez nehezen kezelhető, hogy a
zárt rész tulajdonosa az, aki felel ezért a feladatért.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)  15 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen.
Egyharmadot sem kapott.

A 24. sorszámon Kiss képviselő úr az intézménylátogatás higiénés vonatkozásairól
adott be javaslatot. Képviselő úr!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Amihez kapcsolódik ez a módosító javaslat, én nagyon
örülök neki, hogy ezt a törvénybe belevették, csak egy gyakorlati problémára szeretném
felhívni a figyelmet, amikor a pedagógus nem tudja eldönteni, hogy most fázzon-e vagy
azokat az illatokat szagolja, ami az osztályteremben van, és ez igen gyakori probléma, amiről
beszámolnak a pedagógusok. De ez csak az egyik része ennek. Tehát világos az, ami le van
írva.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tárcaálláspontot kérnék!

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk. Számos egészségügyi előírás van, ami a higiéniai követelményekre vonatkozik, a
fertőző betegségek megelőzésére. Oktatási rendeletek annak, amelyek szabályozzák ezt a
kérdést.

A megfogalmazás is pontatlan megítélésünk szerint, hiszen feltételezem, hogy itt nem
a látogatókról van szó, hanem a hallgatókról vagy a tanulókról. Azon kívül pedig a
gyermekintézmények körébe tartozik például a gyermekotthon, és mi van azokkal a
gyerekekkel, akiket emiatt kellene onnan elküldeni és nincs hová, mert azért van
gyerekotthonban? Tehát nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)  4 igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.)  15 nem. Egyharmadot sem kapott.

A 25. sorszámon Nagy Kálmán és képviselőtársai a működési nyilvántartásról.
Professzor úr!

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan nem mondok
semmit.

ELNÖK: Tárcaálláspontot kérnék!

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

ELNÖK: Összefüggéseivel együtt szavazunk, a 25., 27., 37. és 38. pontokról egyben.
Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)  15 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)  3 nem.
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Köszönöm. A bizottság támogatja.

26. számon Gyenes képviselő úr és társai, szintén a témával kapcsolatban. Alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ezt a javaslatot
csak annyiban módosítottuk, hogy a szakmai kamara és az Egészségügyi Engedélyezési
Hivatal között, mivel mind a kettő gyakorlatilag hatóság, egy ilyen elektronikus tájékoztatás
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legyen kölcsönösen. Tehát ha mi jutunk hozzá egy friss adathoz, akkor mi tájékoztassuk a
hivatalt, ha a hivatal jut hozzá, akkor pedig ő tájékoztassa a kamarát. Ez volt az akkor is
előadott javaslatunk, amikor az általános vitára való alkalmasságról beszéltünk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tárcaálláspontot kérnék!

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen. Tartalmilag egyetértünk, de nem támogatjuk, mert a 27. pont alatt
benyújtott módosító indítvány lényegében erről szól, és megítélésünk szerint az egy kicsit
precízebb. Köszönöm.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Államtitkár asszony, bocsásson meg, akkor jól
értettem, az önök eredeti javaslata úgy végződik, hogy elektronikus úton tájékoztatást nyújt az
egészségbiztosítási szerv részére, ez kimarad a 27-es támogatott javaslatból, tehát akkor ezt is
törölni óhajtották a saját álláspontjukkal szemben? Ez ugyanis nem szerepel a 27-esben,
elnézést.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
egészen erről van szó. Ez egy új bekezdés. Tehát a kamarával való kapcsolattartásra
vonatkozóan a 27. pont alatti módosító egy teljesen új bekezdést építene be a jogszabályba.
Tehát marad az egészségbiztosítással való kapcsolattartás, de a kamarával való
kapcsolattartásra vonatkozik ez a külön bekezdés.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen, így érthető és elfogadható.

ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.)
4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen.
Egyharmadot sem kapott.

A 28. sorszámon Nagy Kálmán… (Dr. Gyenes Géza: A 27-es?) A 27-esről együtt
szavaztunk.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Elnézést, én azt hittem, hogy pontonként szavazunk,
mert végtére is, ilyen formában, ha tisztázott a kamara jogosítványa, akkor elnök úr,
bocsásson meg, én azt hittem, hogy a 26-osról szavazunk, a saját előterjesztésemről, azt
támogattam, de a 27-est is támogatom, mert végül is ott világos, egyértelmű kamarai
jogosítványok vannak. Most akkor mit csináljunk? Nem tudtam, hogy egyben szavazunk.

ELNÖK: Én jeleztem, hogy egyben szavazunk. (Dr. Horváth Zsolt: Legjobb lenne, ha
visszavonnád a 26-ost. De mindegy, mert így is megáll!)

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Egy kicsit furcsának tűnik, hogy esetleg én akkor a
kamarának akartam egy lehetőséget, és most ezért nem támogatom, holott támogatom, csak én
félreértettem, nem tudtam, hogy egyszerre szavazunk a pontokról.

ELNÖK: Úgy gondolom, hogy alelnök úrnak tudom a kérését akceptálni, és a 27.
számúról szavazást rendelnék el mindenképpen, a 27-esről külön, mert egyben szavaztunk.
Tehát ki az, aki a 27-est az előbbi formában támogatja? (Szavazás.) Egyhangú.

A többinél értelemszerűen szavaztunk.
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DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Alelnök úr magyarázza meg a parlament előtt, végül
is lesz rá mód.

ELNÖK: A 28-as Nagy Kálmán képviselő úr javaslata, a szakképzéssel kapcsolatos.
Professzor úr!

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Ez egy fontos pontosítás, elnök úr.

ELNÖK: Tárcaálláspontot kérnék!

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

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.
A 29. sorszámon Kiss képviselő úr, kormány-felhatalmazás a gyógyszertárak

összefüggéseiről. Képviselő úr!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Megörültem neki, hogy valóban, hátha be tudnánk ezt a
gyógyszer-alapanyaggal való ellátást suvasztani, és ezért tettem az indítványt. Ha egy új
módosító javaslatként adnám be, akkor gondolom, úgysem foglalkoznának vele.

ELNÖK: Tárcaálláspont?

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk. Az az egyik indoka, hogy ez a gyógyszertörvénybe illene, ezt pedig az
egészségügyi törvénybe tenné be ez a módosítás. Továbbá nem világos az sem, hogy mi az,
hogy „magasabb szintű”.

Engedje meg, elnök úr, hogy itt megjegyezzem, hogy Cserháti Péter helyettes
államtitkár úr egy több héttel ezelőtti meghívásnak eleget téve ma távol van, és nem tudott itt
lenni, úgyhogy a gyógyszerügyekben, szakmai kérdésekben Kahlesz Tímea kolléganőm fog
önöknek válaszolni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az álláspontot megkaptuk. Ki az, aki támogatja Kiss
képviselő úr módosító javaslatát? (Szavazás.)  5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)
14 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Egyharmadot sem kapott.

A 30. számon Garai képviselő úr javaslata, a NET-tel kapcsolatos. Képviselő úr!

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Érthető, úgyhogy nem kívánok szólni.

ELNÖK: Érthető, igen. Kérném a tárcaálláspontot.

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

ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Egyharmadot sem
kapott.

A 31. sorszámon Szilágyi képviselő úr, ugyancsak ezzel a témával kapcsolatosan adott
be javaslatot. Tárcaálláspont?
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DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja Szilágyi képviselő úr módosító
javaslatát? (Szavazás.)  3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.)  16 nem. Egyharmadot sem
kapott.

A 32. sorszámon Gyenes képviselő úr javaslata, az ügyelettel kapcsolatosan. Alelnök
úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ahogy itt az
indoklásban is írtam, itt valójában a módosítás azért pontosít, mert itt nem arról van szó, hogy
a felek abban állapodnak meg, hogy a napi rendes 8 órás munkaidőt ügyeletnek tekintik,
hanem fordítva: az ügyeleti időt tekintik rendes munkaidőnek.

Egyébként ez az egész rendelkezés, ez a 6. pont a gyakorlatban soha nem valósult
meg. Én nagyon sok kórházban jártam és néztem kollektív szerződéseket, egyéni
szerződéseket az ügyeletre vonatkozóan, és ilyen szerződés egyszerűen nem fordult elő, nem
nagyon értik, illetve a munkáltatók úgy járnak el, mintha szerződtek volna, tehát létrejött
volna a megállapodás, és azt mondják, hogy „amikor te dolgoztál, ügyeltél, én azt elrendelt
munkaidőnek veszem”, és ezzel is azt a tévedést húzták alá, hogy a munkaadónak a napi 24
óra is, mint elrendelhető munkaidő a rendelkezésére áll.

Tehát ezért pontosítottuk, és szerintem így érthetőbb az egész jogszabály.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tárcaálláspont?

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk ezt a javaslatot, és én vitatkoznék alelnök úrral. Én elhiszem, hogy a munkáltatók
ezt nem jól hajtják végre, és az a gyakorlat, amit ön mond, de akkor pedig nem jól
alkalmazzák a jogszabályt vagy jogszabályt sértenek.

Megítélésem szerint ahhoz kell a megállapodás, hogy valaki a rendes munkaideje
terhére lásson el ügyeletet, hiszen főszabályként azért dolgozik, mert a rendes munkaidejét
kell hogy kitöltse. A munkáltató megállapodás nélkül elrendelhet ügyeletet, tehát ahhoz nem
kell külön megállapodást kötnie a munkavállalóval.

Tehát szerintem az a logika, ami a hatályos szövegben is van, illetve a módosítás is ezt
tartalmazza, hogy a rendes munkaidő terhére, ha ebből ügyeletet rendelnek el, akkor erről
külön meg kell állapodni a munkavállalóval, de emiatt őt nem érheti hátrány. Tehát a
módosítás lényege arra irányul, és ezt az ön által benyújtott módosító javaslat sem érinti, hogy
a munkabérét kiegészítsék.

Ráadásul ha a napi munkaidőkeretet figyelembe vesszük, ha az a módosítás lépne
hatályba, amit ön javasol, akkor van a rendes munkaidő, majd lesz az ügyelet, amely a
megállapodás alapján rendes munkaidőnek minősül, tehát túllépik a jogszabályban, a
törvényben meghatározott napi munkaidőkeretet megállapodás alapján, ami viszont
jogellenes, hiszen törvény által meghatározott szabályokat megállapodással sem lehet áthágni.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Elnézést kérek, de amikor ügyeletről beszélünk, ott
arról szól a történet, hogy a 24 órás munka egyébként nonszensz, mert csak 12 órát lehet.
Azért lehet ügyelni ma Magyarországon és szerte a világon, nem azért, mert a munkáltató
elrendelheti, hanem azért, mert a munkavállaló önkéntes óráját hozzáteheti a 12 órához, tehát
így jön létre a 24 órás munkavégzés.

Most teljesen mindegy, hogy én a munkáltatóval erre a 24 órára vonatkozóan az én
önkéntes 12 órám beleadásával ügyeletet tartok, vagy mind a 24 órát rendes munkaidőnek,
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ügyeletet tartok, de rendes munkaidőnek mondott munkaidőben, akkor is ahhoz kell az én
önkéntes beleegyezésem. És azért kell a bérről megállapodni, mert ha én önkéntes órát
dolgozom le, akkor nem fogadom el érte az alapügyeleti díjat, vagy nem fogadom el érte a
száz százalékos alapbért, mert az önkéntes munkavégzésnek magasabb a díjazása az esetek
nagyobb részében, mint a száz százalékos órabér.

Ezért írja elő a törvény, hogy a két félnek meg kell állapodni.
Tehát ezért mondom, hogy az a probléma, ami Magyarországon van ma, hogy senki

nem tudja, pedig marha egyszerű, hogy egy nap munkavégzésben, egy 24 órás
munkavégzésben, mindegy, hogy minek hívom, ügyeletnek vagy bárminek, melyik az
önkéntes rész és melyik az elrendelhető, erre a válaszom az, hogy az első 12 óra az
úgynevezett elrendelhető a munkáltató által, és a maradék 12 óra másnap reggel 8-ig csak
önkéntes lehet.

Az én értelmezésem szerint, pontosan ezért próbáltam ezt megértetni, mert ha ezen
megint kiakadunk és megint nem értjük meg, akkor változatlanul az a probléma fenn fog állni
ma Magyarországon, hogy az önkéntességet a munkáltatók, bocsánat, szubjektív módon
fogják megállapítani, mert hiába írja le a mostani törvény, hogy köteles az egyhavi
beosztásban pontosan megmutatni a munkáltató, hogy melyik az önkéntes óra, melyik nem,
csak azt, hogy olyan értelmezése nincs a jogszabálynak, hogy akkor most a 24 órából melyik
az önkéntes és melyik az elrendelt óra.

És ha a napi munkaidőkorlátra vonatkozó munka törvénykönyvi rendelkezést, amit
nem lehet áthágni, figyelembe veszem, az csak arról szól, hogy 12 órát rendelhet el a
munkáltató. Most jön az ügyelet: de a két fél megállapodhat abban, hogy 24 órát tartson a
munkaidő, és a megállapodás lényege, és azért kell egyéni szerződést kötni, mert az én heti
átlag 24 órámból 12 órát odaadhatok és felajánlhatom, és erre kötöm meg a szerződést.

Nem is tudják, hogy mire kötik meg a szerződést. Erre kell megkötni a szerződést, és
abban a pillanatban rögtön el tudja számolni a munkáltató mind az önkéntes ügyelet díjazását,
pontosan, hogy hány órát fizet, és akkor valósul meg az, hogy végre le tudja jelenteni a
társadalombiztosítás felé az önkéntes órát, ami szolgálatiidő-képző.

Ha ezt nem tesszük tisztában – márpedig elnézést, ezt nem tette tisztába a rendelet
eddig sem -, akkor folytatódik az állandó jogvita a bíróságon. Az, hogy a munkáltató
törvényellenesen jár el, a munkáltató azt mondja, hogy én nem tudtam, hogy törvényellenesen
járok el, hiszen én úgy értelmezem a jogszabályt, hogy szerintem nincs itt szó önkéntes óráról
egy 24 órában sem.

ELNÖK: Viszontválasz?

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Sok
mindenben egyetértünk alelnök úrral, és kétségtelen, hogy ezt rendezni kell, de változatlanul
úgy gondolom, hogy az ügyelet nem lehet rendes munkavégzés. Azért ügyelet, mert nem
rendes munkavégzés, és nem lehet előírni azt, hogy megállapodás alapján ez rendes
munkavégzés legyen, hiszen akkor a napi munkaidőkorlátot, ami a rendes munkavégzésre
vonatkozik egyébként, túllépi a munkavállaló és a munkáltató is. Nem lehet megállapodással
erre kötelezni valakit.

Azzal pedig nem értek egyet, hogy az ügyelet csak önként vállalt lehet. A munkáltató
elrendelhet ügyeletet, elrendelhet készenlétet.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): De mennyit? Az, hogy elrendelhet ügyeletet,
államtitkár asszony, ez egy általános megfogalmazás. De ha azt mondom, hogy én
elrendelhetek munkáltatóként egy napra 16 órás ügyeletet? Akkor rendelhetem el, miután
kimutatom, hogy ebből a 16-ból 4 óra az, amit én elrendelhetek, mert azt napi korlátig
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rendelhet el a munkáltató, és a maradék 12 óra az önkéntes. És miután velem megegyezett,
erről szól a jogszabály, nem a mostani módosítás, hanem az eddigi jogszabály is, akkor
megtörténik az egyéni megállapodás, és utána elrendelheti az ügyeletet.

Csak az elrendelés szó elé oda kell tenni, hogy miután megállapodott a munkáltató a
munkavállalóval az önkéntes idő felajánlásáról. Különben semmi értelme az egésznek. Hiszen
azt mondja a jogszabály, hogy én nem vagyok köteles az önkéntes óráimat odaadni a
munkáltatónak, még ha kéri, akkor sem. Akkor tessék értelmezni! Akkor mit tud velem
csinálni a munkáltató? Meddig tudja nekem elrendelni az ügyeletet, ha ügyeletet rendel el?
Este 8-ig délután 4-től, mert az ő 12 órája odáig tart. Ha én nem vállalok önkéntest, akkor este
8 után engem haza kell hogy engedjen, mert nem kényszeríthet – legalábbis a jelenleg
hatályos magyar törvények szerint – további munkavégzésre.

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Én
egyetlenegy dologgal vitatkozom, hogy az ügyelet rendes munkaidő, mert állítom, hogy az
ügyelet nem rendes munkaidő, nem lehet rendes munkaidő. (Dr. Gyenes Géza: De része a
munkaidőnek!) Része a munkaidőnek, de a jogszabály több fogalmat ismer. Ismeri a rendes
munkaidőt, ismeri a készenlétet, ismeri az ügyeletet.

Tehát én sok mindennel egyetértek, amit ön mond, azzal is egyetértek, hogy
megállapodást kell kötni, de ez nem azt jelenti, hogy az ügyeletben végzett munka rendes
munkavégzés, mert nem rendes munkavégzés, hanem ügyelet.

ELNÖK: Nagy Kálmán professzor úr!

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Én csak annyit szeretnék hozzátenni, bár én is úgy
vagyok vele, hogy sok mindenben egyetértek alelnök úrral, hogy nem tudnám beosztani az
ügyeletet, ha az, amit alelnök úr mondott, megvalósul.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): De pont akkor szegik meg a jogszabályokat, ha úgy
osztják be az ügyeletet. Helyettes államtitkár asszony, én most az ügyeletről beszélek, most
nem erről az általam magyarázott és ön által el nem fogadott dologról, hanem arról az
alapelvről beszélek, hogy ha én ügyelek, azaz egy nap végzek ügyeletet, mindegy, hogy
hétvégén vagy hét közben, az 24 óra munkavégzést jelent, és amikor ezt minősíteni kell – itt
van a gond -, akkor az elrendelhető addig a 12 óráig tart hétköznap, amikor munkanap is van,
amennyit ő elrendelhet. Ez a napi munkaidőkorlát, a 12 óra. Ezentúl, és ezt mondom a
képviselő úrnak is, a következő 12 órát hogyne tudná? Az a doktor, aki az ő osztályán ügyel
24 órát, én csak azt mondom, hogy rosszul tetszenek elszámolni, mert persze, ügyel,
megcsinálja ő azt az ügyeletet, de amikor elszámolják az ügyeleti díját, akkor ezt a 12 órát
nem írják önkéntesnek, azaz nem 150 százalékkal díjazzák az alapdíjhoz képest, és nem
jelentik le a szolgálati idejét. Én erről beszélek.

Ettől ő még elrendelheti az ügyeletet és megszervezheti az ügyeletet, csak bocsánat, ha
engem beszerveznek egy ügyeletbe, akkor tartsák be a jogszabályt, vegyék figyelembe az
önkéntességhez való jogomat, és miután megkötötték velem az egyéni szerződést – ez
mindenhonnan hiányzik -, akkor boldogan megyek, mert ha fizetnek, akkor 12 órát 150
százalékkal fizetnek, és azt a 12-t lejelentik nekem szolgálati időben. Ez a korrekt, törvényes
eljárás.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ennek ellenére a beadott
módosításról mindenképpen szavazni kell. Véleményem szerint kapcsolódóban és
folytatólagosan van még lehetőség a korrekcióra, de ebben a formában kaptunk
tárcaálláspontot. Akkor kérdezném, hogy ki az, aki támogatja ebben a formájában a javaslatot.
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(Szavazás.)  4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)  15 nem. Tartózkodás? (Nincs
jelzés.) Nincs. Egyharmadot sem kapott.

Lehetőség van kapcsolódó módosítóra természetesen.
A 33. számon szintén Gyenes képviselő úr, pihenőidő.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Valójában itt az eredeti megállapítással semmi
problémánk nincsen, hanem ahogy jól látható, a második részben hivatkozik az (5) bekezdés
b) pontjára, hogy ha eszerint rendel el. Én azért bontottam ketté az (5) bekezdés b) pontban
ezt a 24 órás munkavégzés elrendelését, pont erről szól, hogy 24 órát hogyan lehet elrendelni,
azért bontottam ketté, mert ez mást jelent munkanapon, mert akkor csak 16 óráról megy a
polémia, hiszen 8 órát dolgozom rendes munkaidőként, és 16 órából kell úgymond négyet
elrendelnie, 12-t nekem önként vállalni. Pihenőnapon azért más, mert egy héten átlagosan a
48 óra, azaz a 8 óra elrendelhető munkavégzésnek az ideje, pihenőnapon annyit lehet ebből
elrendelni, amennyit elhasználtak hét közben.

A gyakorlati példám: ha én ügyelek hétfőn, akkor a munkáltató az arra a hétre
elrendelhető 8 órából 4 órát használ fel, tehát maradt nekem 4 órám. És ha engem vasárnap is
beoszt ügyelni, akkor a 24 órás ügyeletben, mivel ő felhasználhatja az egész naptári héten a
törvény szerint az elrendelhető időt, akkor azt mondom, hogy a 24 órás ügyelet első 4 órája
elrendelt, és a maradék 20 órája önkéntes.

De úgy is lehetséges, hogy egy héten egyszer nem ügyelt még a munkavállaló, tehát
hétköznap nem, és csak egy vasárnapi ügyelet jut rá, akkor pedig a munkáltató 8 órát
rendelhet el gyakorlatilag a naptári hétre, ott viszont érvényesíti, hiszen a napi
munkaidőkorlát fölé nem megy szombat és vasárnap, ott nincs napi munkaidő. Ilyen
formában akkor azt mondom, hogy az első 8 órája az ügyeletnek a munkáltató által a heti
átlagban elrendelhető 8 miatt, mert még nem használta el, 8 óra, és a maradék 16 óra az, ami
önkéntes ügyeletnek minősül.

Ezért bontottuk meg, mert kétféleképpen, illetve így is kell értelmezni.

ELNÖK: Tárcaálláspontot kérek!

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tartalmilag egyetértünk a módosítás jelentős részével, és egyet is értünk a szándékkal, ebben
a formában nem tudjuk elfogadni. A felvezető szövegben szerintünk rossz helyre került a
kompenzáló pihenőidő, hiszen ez a rendes munkavégzés után rövidíti le a pihenőidőt. A
vonatkozó EU-s irányelv értelmében kompenzáló pihenőidő a rendes munkaidő és az ügyelet
után kiadandó pihenőidő. Ez az egyik tartalmi észrevételünk.

Az a) ponttal egyet tudunk érteni. A b) pontban pontosításokat javaslunk. Egyetértünk
azzal a megbontással, hogy a munkanapra és a heti pihenőnapra vonatkozóan külön-külön
rendezzük, hogy hogyan kell a beosztást megcsinálni, de akkor már a munkaszüneti napot is
ide kellene venni, hiszen az nem pihenőnap. Ez az egyik.

A másik, ami egy szintén lényeges észrevétel talán, hogy a pihenőnapot ki kell adni. A
pihenőnapot nem lehet megváltani pénzzel. Tehát ami a javaslatnak a legvégén van, hogy az
ügyelettel igénybe vett heti pihenőnap ügyeleti díjon túl vagy azonos tartalmú szabadidővel
vagy száz százalékos túlmunkadíjon alapuló átalánydíjjal kompenzálandó, ezzel nem értünk
egyet. A pihenőnapot ki kell adni. Nem az a cél, hogy hullafáradt, kiégett emberek
dolgozzanak, sajnos, így is ezzel szembesülünk nap mint nap, tehát a pihenőnap pénzbeli
megváltásával nem tudunk egyetérteni.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik) :Szívemből szólt, helyettes államtitkár asszony, csak
egy a gond. A munka törvénykönyve ezt a kiváltást ismeri, ugyanis a munka
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törvénykönyvének 147. §-a azt mondja: amennyiben a munkáltató nem tudja kiadni a
kompenzatórikus pihenőnapot a heti pihenőnapért, akkor kompenzatórikusan nem 50, hanem
100 százalékos túlmunkadíjat kell hogy fizessen.

Ebből az következik, hogy azoknál az eseteknél, amikor a munkáltató nem tudja vagy
nem akarja kiadni, nem történt semmi. És én erre hivatkoztam, hogy megengedi a munka
törvénykönyve, hogy ne adják ki, az ön álláspontjával szemben, egyébként én egyetértenék,
hogy az egészségügyben a túlterheltség miatt minden pihenőnapot pihenőnappal kelljen
kompenzálni, de ha nem történik meg a gyakorlatban, akkor van jelenleg hatályos rendelkezés
arra, hogy ezt hogyan kell kompenzálni.

Erről szól ez a rendelkezés, és ezért tettem. Tekintettel arra, hogy itt átalánydíjról
beszélünk, ezért az átalánydíjnak is van túlmunka-, túlóraalapja, hiszen úgy számolják ki,
hogy körülbelül mennyi a munkavégzés és mennyi a pihenő, vagy az inaktív óra, és így jön ki
az átalánydíj, tehát van túlmunkatartalma, ezért értelemszerűen nem 50 százalékos
túlmunkadíjat kell ilyenkor rátenni a túlmunkatartalomra, hogy az átalánydíj kialakuljon,
hanem a munka törvénykönyve előírásai szerint, ha valóban nem adja ki – mert nagyon
sokszor előfordul, hogy nem tudja kiadni a munkáltató, mert nincs embere, és akkor valóban
nem tudja beosztani az ügyeleteket, mert nincs embere -, akkor most mi történjen? Akkor
ugyanannyi díjért ügyelt az az orvos, akinek nem adták ki?

Én nem abból indulok ki, hogy jó lenne, ha kiadnák a pihenőidőt, de mi van akkor, ha
nem adják ki? Akkor az orvosnak vagy bárkinek az ügyeleti idejét pont a munka
törvénykönyve miatt egy magasabb értékkel kötelező ellentételezni, és erről szól ez a pont.

ELNÖK: Professzor úr!

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Ebben olyan értelemben van racionalitás, mert több
kérdés merül fel. Egyrészt mi van akkor, államtitkár asszony is jól ismeri azt a fajta megoldást
a kis kórházak esetében, amikor valaki beügyel a kórházba, mert másnap utána dolgoznia kell.
Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk körzeti orvos és ügyeletet lát el a kórházban. Ezeknél
milyen megoldásra van lehetőség ebben a szituációban?

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Én is itt
merengek, mert mindenki látja, mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy abszolút
napi rutin és jelenség az egészségügyben. Egy nagyon nemkívánatos, de a bérhelyzet miatt
mindenki ezt csinálja, mert így próbál jövedelemhez jutni.

Őszintén szólva értem az alelnök úr felvetését, megjegyzem: nincs most előttem a
munka törvénykönyve, de úgy emlékszem, hogy amit a munka törvénykönyve előír itt a
megváltással kapcsolatban, az egy kivételes szabály, ami nagyon ritka kivételek esetében
alkalmazandó. Tehát nem azt kellene a főszabálynak tenni.

Szerintem kapcsolódó módosítóval ezt megpróbáljuk kezelni, mert ahogy mondtam,
tartalmilag egyetértünk az egész felvetéssel, de számos problémát vet fel ez a módosítás is.
Tehát megpróbáljuk majd ezt kapcsolódóval rendezni.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Államtitkár asszony, én elég jól ismerem, mert húsz
éve folytatok orvosi ügyeleti díjpereket és képviselek kollégákat. Tehát a 147-esnek ez a
rendelkezése még az antivilágban is érvényes volt, illetve az azóta elindított ügyeleti
díjperekben a bíróságok számára. Sokszor úgy számolták ki az ügyeletidíj-elmaradást, hogy
megkérdezték, hogy a ki nem adott pihenőnapot hogyan kompenzálják, és ott simán a száz
százalékos órabérnek megfelelően.

Nem rendkívüli állapotra mondja, mert az sem rendkívüli állapot, hogy a mai világban
meg tudjuk ezt tenni.
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Még egy, visszatérve Nagy Kálmán képviselőtársam felvetésére. Ott van az
alapellátás. Én teljesen igazat adok neked, hogy egy háziorvos, miután a kórházban ügyelt,
mondjuk a gyerekosztályon, mert gyermek háziorvos az illető, akkor az másnap reggel 8-kor
ne menjen dolgozni. De jó, most ne legyünk szemforgatók, ha a háziorvos ügyel az
országban, és leteszi reggel 8-kor a lantot, mindegyik elmegy rendelni, holott személyes
teljesítő, tehát egy emberről van szó. Olyan nincs, hogy a vállalkozó nem fárad el. A
vállalkozó, aki személyes teljesítő, ugyanúgy elfárad, mint a közalkalmazott. Bocsánat,
pontosan ez a 2003. évi LXXXIV. törvény azért szektorsemleges és azt írja elő, hogy a beteg
számára pihent ellátó jár, mint ahogy az ellátó számára is jár egy minimális pihenőidő,
függetlenül attól, hogy milyen jogviszonyban dolgozik. A személyes teljesítőnek teljesen
mindegy, hogy milyen jogviszonyban dolgozik, ő ügyel, ő van talpon 24 órát, és a 24 óra után
nem állhat be dolgozni.

Ezzel szemben mi a gyakorlat? Az alapellátók simán beállnak dolgozni, még csak fel
sem vetődik, hogy nekem pihenni kellene. Persze, fáradt, de valahogy ez nem áll össze.

Ebben a LXXXIV-es törvényben egy másik nagy hiba, hogy az alapellátási ügyeletet
teljesen elkeni. Kvázi az alapellátókat úgy tekinti, mint csodalényeket, akinél semmi nem
számít, akinek bármennyit elrendelhetnek, holott ez egy szektorsemleges törvény, és az
alapellátó ügyeletest – jogviszonyától függetlenül – mint embert ugyanúgy védeni kellene, de
erre most nem tértünk ki, mint ahogy a módosítás sem, de majd egy másik módosítással vagy
egy önálló előterjesztéssel megpróbáljuk ezt is megoldani. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ennek ellenére a jelenlegiről az álláspont szerint
szavaznunk kell. A jelenlegi formában ki az, aki támogatja? (Szavazás.)  4 igen. Ki az, aki
nem támogatja a jelenlegi formájában? (Szavazás.) 14 nem. Egyharmadot sem kapott.

34. sorszámon Nagy Kálmán képviselő úr indítványa található.

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Ez a pihenőidő pontosítása.

ELNÖK: Tárcaálláspontot kérnék!

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

ELNÖK: Ki az, aki támogatja ebben a formájában? (Szavazás.) Egyhangú.
A 35. számon Gyenes alelnök úr indítványa az ügyeletszervezéssel kapcsolatosan.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Ez is ugyanezt a kérdést, csak más oldalról járja körül,
és itt az átlagolást azért pontosítottuk, mert a munkáltatónak egy héten 48 óra lehetőség van
átlagban elrendelni, és elfelejtjük azt, hogy a munkavállalónak ugyanúgy van egy héten
átlagosan 24 óra önkéntes vállalása.

Tehát mi úgy gondoltuk, hogy az átlagolásnál mind a kettőt figyelembe kell venni.
Mint ahogy az átlagolásra hivatkozva, a 48 órát a munkáltató átlépheti, persze, ha betartja a
munkaidőkorlátot, ugyanígy a szükség miatt, éppen amiért Nagy Kálmán képviselő úr
aggódott, hogy nem tudja beosztani az ügyeleti sort, megteheti, hogy a munkavállaló is a heti
24 óránál többet vállal, tehát még egy ügyeletben hozzáteszi az ő 12 óráját. Viszont a
munkaidőkeret átlagában a heti 24 órának, illetve a heti 48 órának kell kijönni, mert erről szól
az átlagolás.

Tehát ezért mi ezt egy pontosító megfogalmazásnak tartottuk, mert ez mind a két
esetet véleményünk szerint kezeli, mármint a 10. pontról beszéltem.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tárcaálláspontot kérnék!

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Ugyanaz az álláspontunk, mint az előző módosítónál, tehát hogy értjük a szándékot, egyet is
értünk azzal, de ebben a formában nem tudjuk támogatni. Szerintünk a (10) bekezdés részben
megismétli azt, amit a 13. § már korábban szabályoz, tehát a hatályos rendelkezéseket ismétli
meg, illetve szerintünk ami itt a lényeg lett volna ebben a módosításban, hogy lehetőség
szerint a munkáltató úgy ossza be a munkaidőt, hogy a dolgozó töltse ki a heti rendes
munkaidejét. Ez főleg a járóbeteg-ellátásban érdekes. Az innen eltűnik.

Tehát ez a módosítás, én értem az alelnök úr szándékát, és hogy ez az átlagolásra
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, de szerintem nem éri el ebben a formában ezt a célt.
Úgyhogy itt is azt tudom mondani, hogy egy kapcsolódóval ezt talán majd kezelni tudjuk.

ELNÖK: Alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Igen, értem a választ, csak az eredeti jogszabály úgy
szól, hogy eleve az ügyeletről beszél. Tehát nem a járóbeteg-szakellátásról, hanem a kórházi
ügyeletről beszél. Elnézést kérek, hogy a munkáltató köteles beosztani a munkaidőt, ez
megint félreértésekre ad alkalmat. Ugyanis a munkáltatót, hogy az ügyeletet törvényesen
beossza, egyetlenegy dolog akadályozza meg, a hatályos jogszabályok. Tehát amikor ő kiadja
a napi pihenőidejét, arra a hétre azért nem tudja azt a 8 órát beosztani máshová, mert nem
tudja „meghágni” a vonatkozó jogszabályokat, illetve csak úgy tudná megcsinálni, de akkor
előre kellene beosztani, ha azt mondaná, hogy egy ügyeleti nap, miután én kiadtam neked egy
napi pihenőidőt, és én azt a 8 órát be akarom neked osztani, akkor ő törvényesen csak úgy
oszthatja be, hogy esetleg egy olyan napra is, amikor csak 8 órás a munkaidő, mondjuk 4 óra
túlórát elrendel. Ezt megteheti, hogy elrendel még 4 óra túlórát, és ezt kétszer is megteheti
egy héten.

De ezt nem lehet utólag megcsinálni, ugyanis a munkaidő-beosztás gyakorlatilag előre
elkészítendő, ahogy a jogszabály eredetileg is tartalmazza. Legalább egy hónapra be kell
osztani. Ha abban a beosztásban a munkáltató nem tudja úgy beosztani, hogy kiteljen az a
munkaidő, pontosan a napi ügyelet miatt, akkor azt nem szabad megengedni, hogy utólag
manipulálja, és a következő hónapban vagy a következő hónapokban erre vonatkozóan majd
többet osztja be. Ez így nonszensz.

Ha a hónapot beosztom, akkor ez a munkáltató óhaja. Ha ő azt akarja, hogy én
túlórázzak többször is, mint ahogy szükséges lenne, vagy ő úgy látja jónak, ezt megteheti, de
előre kell megtenni, mert nekem előre kellene látnom, hogy melyik az én elrendelt órám, és ő
mondhatja, hogy én ezt még elrendelem neked pluszban, majd legfeljebb visszakompenzálom
az átlagoláskor. És látni kell, hogy ha ő ügyeletet rendel el, hogy melyik az önkéntes óra. Ha ő
ezt nem teszi meg, akkor jogellenesen jár el, és utólag manipulálja az elszámolást. Pontosan
ez a bajom.

ELNÖK: Professzor úr!

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Értem én az egészet, de az a helyzet ezzel, hogy aki
a napi gyakorlatot tudja, az ügyelet az 3 órakor megváltozhat, és egy másik lesz az ügyeletes.
Az egész rendszernek a végiggondolására biztos, hogy szükség van, és meg kell ezt az egészet
változtatni. Az, amit alelnök úr felvetett, abban sok olyanfajta fontos, megjelenő probléma
van, ami aztán sorozatosan a kórházi vezetés és a dolgozók közötti kontradikcióban jelenik
meg. Én sem óhajtom ezt, nem szeretném ezt semmiféleképpen.
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De sajnos, az ügyeleti szolgálat, alelnök úr is tudja, hogy az egy képlékeny valami.
Beosztanak egy ügyeleti szolgálatot, és az nem realizálódik száz százalékosan.

Tehát pontosan ezért azt gondolom, hogy ennek az újragondolása szükséges, és ebben
a pillanatban erről a kérdésről, ebben a formában így nem tudunk dönteni. Úgyhogy én kérem,
hogy ezt gondolja már át mindenféleképpen alelnök úr, mert neked ez éppen olyan napi
problémát jelent, mint bárki másnak.

ELNÖK: Gyenes Géza alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Kedves Képviselő Úr! Borzasztó tragédia lenne, ha
most kellene nekünk ezt az egészet átgondolni. Van egy szabályozás, egy hatályos
szabályozás, ami nem is olyan rossz. Én tökéletesen tudom értelmezni és törvényesen
alkalmazni. Az a baj, hogy a munkáltatók – jóhiszemű vagyok – nem igazán értik, hogy most
miért ez, miért így, miért úgy. Én találkoztam olyan munkáltatóval, akinek egyszerűen
fogalma nem volt, hogy miért így számolt el órákat és miért úgy. Ő sem tudott logikusan
magyarázatot adni.

Az a tragédia, hogy a jelenlegi jogszabály egészen pontos, sőt megfelel az uniós
direktívának. Ezek a módosítások, amit a tárca is kezdeményezett, értelmező módosítások
voltak. Tehát pont ezt akarjuk. Ha azt mondjuk, hogy ezt a kérdést hagyjuk a francba, akkor
elnézést kérek, a 2003. évi LXXXIV. törvény hatálybalépése óta eltelt, isten tudja már, hogy
hány évben mi egy teljesen anarchia alapján dolgoztunk és ügyeltünk? Én ezt fel sem
tételezem.

A jogszabály nem volt rossz, csak az értelmezése volt hibás, ezért kellett pontosító
rendelkezéseket alkalmazni.

Szóval ne mondjuk azt, hogy eddig anarchia volt és majd ezután meg kell oldani, mert
én állítom, tehát félreértés ne essék, ez nem ellenzéki attitűd, én állítom, mint a munkajoggal
kénytelen foglalkozó ember, hogy a jelenleg hatályos rendelkezések és az uniós direktívák és
az uniós bírósági ítéletek alapján tökéletesen érthető, hogy hogyan lehet ügyeletet szervezni
Magyarországon. Ja, hogy ez pénzbe kerül? Ja, hogy egyre kevesebb az ember? Erről sem az
Unió, sem mi nem tehetünk. Viszont ennek ellenére, hogy kevesebb az ember, arra nem
kapunk felhatalmazást, hogy az egyes embereknek úgymond a jogával visszaélve,
jogellenesen számoljuk el, jogellenesen ne adjunk pihenőidőt, jogellenesen vonjunk el bért és
jogellenesen vonjunk el szolgálati időt.

Tehát én ezzel nem tudnék egyetérteni, és én a tárcának azt a törekvését maximálisan
tisztelem, hogy egyértelművé tették, hogy munkaidőhiány nincs, nem keletkezik azzal, hogy a
napi pihenőidőt ki kell adni az ügyelet után, azaz ki kell fizetni. Csak sajnos, amit én
kiegészítésként tettem, és majd meglátjuk, hogy a kapcsolódókkal hogyan lehet úgy
módosítani a tárcával egyeztetve, hogy elfogadható legyen, az, hogy végre az óráknak a
törvényes minősítése is megtörténjen. És ezzel semmi más nem történik, minthogy a kollégák
jogszerűen megkapják azt, ami az övéké. Nem többet kértem, én csak azt kérem, ami nekik
jogszerűen jár.

Ettől még az alapfizetése olyan rossz, amilyen, de a rossz alapbérből is legalább azt az
ügyeleti díjat kapják meg a kollégák. És nemcsak orvosokról beszélek, professzor úr, te is jól
tudod, nagyon sok középkáder dolgozik ügyeleti munkarendben. Olyan alacsony alapbérből,
hogy az ügyeleti díjuk szégyenszemre kevesebb, mint mondjuk amit egy koldus keres a
sarkon, amikor a kocsikat megállítja és lemossa az ablakot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hallottuk az álláspontot a jelenlegi formára, mindhárom
esetben kapcsolódóra van lehetőség. Feltenném szavazásra. Ki az, aki ebben a formában
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támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)  14 nem. Egyharmadot
sem kapott.

A 36. pontban Heintz képviselő úr indítványa. (Dr. Heintz Tamás: Hungarikum
támogatása.) Hungarikum. Tárcaálláspont?

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

ELNÖK: Ki az, aki támogatja a 36. számú javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú.
A 39. pontban Nagy Kálmán professzor úr szövegpontosítása. Tárcaálláspont?

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

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.
A 40. pontban Nagy Kálmán professzor úr, preferált referencia-ársáv, fixesítés

szabályai. Tárcaálláspontot kérnék!

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

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú.
A 41. pontban Kiss képviselő úr indítványa, hatóanyag fix csoport TB-támogatása.

Képviselő úr!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Ez a módosító javaslat tulajdonképpen összefügg majd
még az elkövetkezendő két módosító javaslattal. Azért tettem volna vissza a 30 százalékra,
mert ha így, ahogy a kormányzat előterjesztésében lesz meghatározva a referenciasáv, bár itt
most már úgy látom, hogy ez 10 százalék lesz, nem 5 százalék, mivel támogatják az előző
módosítót, akkor az emelten támogatott gyógyszerek közül úgy gondolom, hogy kizárunk egy
nagy csoportot.

Próbálom egy példával megvilágítani. Tehát ha van egy 1000 forintos, emelten
támogatott árú gyógyszer, és ehhez ad mondjuk a TB 80 százalékot, akkor 200 forintot fizet a
beteg. Most, ha maradunk az előző előterjesztésnél, ahol mondjuk 1050 forintig meg el ez az
emelt szint, akkor is 800 forinttal támogatja, akkor fizet 250 forintot a beteg. De ha mondjuk
1300 forintba kerülne ez a gyógyszer, akkor emelten támogatottban már nem írható fel, mert
kizárja a preferált sáv. De mivel ez fix hatóanyagban van, ezért legalább adjuk meg a
lehetőségét annak, hogy a TB úgyis 800 forinttal támogatja, akkor a beteg fizethessen érte 500
forintot.

Tehát nem tudom, világos volt-e a kormányzatnak, hogy mire szerettem volna utalni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető-helyettes asszony!

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ez a 30 százalék a hatóanyag fix csoportra vonatkozik, a
30 százalék már a delista korlát. Tehát igazából ez a delista korlát itt tolná ki azt az ársávot,
aminél azt szeretnénk, hogy ez legyen az, amit elsősorban írnak. Tehát nem támogatja a tárca
ezt a javaslatot.
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ELNÖK: Ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.)  1 tartózkodás.
Egyharmadot sem kapott.

A 42. számon Nagy Kálmán képviselő úr, az árkedvezmény fogalma.
Tárcaálláspontot?

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.
A 43. számon Kiss képviselő úr, árkedvezmény fogalma. Képviselő úr!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Itt csak arról lenne szó, hogy úgy gondolom, hogy a
„mindenki” kifejezés talán szerencsésebb, mint a „bárki”, mert a „bárki” lehet mondjuk a
nyugdíjasok, tehát egy bizonyos csoportot kivehet a társadalomból, a „mindenki” pedig
mindenkire vonatkozik.

A másik pedig az, hogy ez a kedvezmény a vásárlással egy időben érvényesüljön, ne
lehessen kupont gyűjteni, meg mindenféle ilyen vásárlói kártyákat.

ELNÖK: Tárcaálláspont?

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk. Azt gondoljuk, hogy az előző módosító javaslat tulajdonképpen hasonlóképpen
erre irányul, hogy meg kell jelölni az időszakot is.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja ezt a módosítót? (Szavazás.) 4 igen.
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Egyharmadot sem kapott.

A 44-es, Kiss képviselő úr javaslata.

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Ez a „csekély mérték”, nem tudom, hogy más
jogszabályban mennyire van ez szabályozva, de úgy gondolom, szerencsésebb lett volna, ha
egy árat meghatározunk. Nem tudom, hogy a tízezer forint jó-e, de az szerintem nem egy
rettenetes összeg.

ELNÖK: Tárcaálláspontot kérek!

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk. A Gyftv.-ben most is benne van, hogy mit jelent a csekély mértékű támogatás.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja jelenlegi formájában? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Egyharmadot sem
kapott.

A 45-ös Szilágyi képviselő úr, rendezvényhelyszín fogalma. Tárcaálláspontot kérek4

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.
A 46. sorszámon Kiss képviselő úr, rendezvényszervezés.
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DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Ha jól emlékszem, itt úgy van, hogy 30 nappal előtte
kell leadni azt, hogy kik regisztráltak erre a rendezvényre. Gyakran van úgy, hogy nemhogy
30 nappal, hanem szinte a rendezvény napján regisztrál az ember. Tehát úgy gondolom, hogy
nem betartható ez a 30 napos határidő.

ELNÖK: Tárcaálláspont?

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja ebben a formában? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm.
Egyharmadot sem kapott.

A 47-es, Kiss képviselő úr!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Ugyanaz.

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja a 47-est? (Szavazás.) 4 igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás.
Egyharmadot sem kapott.

A 48-as Szilágyi képviselő úr indítványa a gyógyszerismertetésről. Képviselő úr!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Elnök úr, visszavonom az indítványt.

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Akkor én sajátomként fenntartom! (Derültség.)

ELNÖK: Akkor a tárca álláspontját kérem!

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk. (Derültség.)

ELNÖK: Köszönöm. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)
Egyhangú. Köszönjük Szilágyi képviselő úr szavazatát külön is. (Derültség.)

A 49-es Nagy Kálmán professzor úr és képviselőtársai javaslata, kapcsolt vállalkozás
kizárása a promócióban. Tárcaálláspontot kérnénk!

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.
Az 50-es Nagy Kálmán képviselő úr javaslata, marketing eszközök ellenőrzése,

ÁNTSZ. Professzor úr, van-e szóbeli kiegészítés?

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Nincsen hozzáfűznivalóm.

ELNÖK: Köszönöm. Tárcaálláspontot kérünk!
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KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tartalmilag támogatjuk, némi módosítással, mert a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a
GYEMSZI, OGYI, és itt az ÁNTSZ-nek kellene ezt a feladatot is ellátnia, és a kiszolgáltatás
szó egy kicsit tág meghatározás, tehát nyilván nem minden kiszolgáltatáshoz kapcsolódó
tevékenységet ellenőrizhet az ÁNTSZ. Kapcsolódóval támogatjuk.

ELNÖK: Tehát ebben  formában nem támogatják. Ki az, aki támogatja ebben a
formában? (Nincs jelzés.) Nincs támogatás. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 19 nem.

Az 51-es Szilágyi képviselő úr javaslata a gyógyszer-ismertetési bírság felső határával
kapcsolatosan. Tárcaálláspontot kérnék!

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tartalmilag támogatjuk. Pontosítás lenne szükséges ahhoz, hogy melyik éves nettó
árbevételről van szó.

ELNÖK: Tehát ha jól értem, szintén kapcsolódóra van lehetőség. Köszönöm szépen.
A jelenlegiről szavazunk. Ebben a formában ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki az,
aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Egyharmadot sem kapott.

Az 52-es Kiss képviselő úr javaslata, pénzbírság felső határának csökkentése.
Tárcaálláspont?

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja ebben a formában? (Szavazás.) Egyhangú.
Az 53-as Szilágyi képviselő úr javaslata, közigazgatási úton való fellebbezés

kizárásának törlése. Tárcaálláspont?

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Elnézést, szóbeli kiegészítés lett volna?

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Talán csak annyi, hogy amióta én itt ülök, egyre
szűkülnek a jogorvoslati és fellebbezési lehetőségek, ezért gondoltuk volna, hogy ezt a
passzust kivesszük a javaslatból.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja ebben a formában a módosító javaslatot? (Szavazás.) 1
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Egyharmadot sem kapott.

Az 54-es Nagy Kálmán professzor úr javaslata a kiemelt, emelt támogatás
szabályairól. Tárcaálláspont?

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Ez összefügg a 70-essel. Szavazhatunk együtt? (Bólogatások.)
Tehát az 54-esről és a 70-esről szavaznánk. Támogatott mindkettő. Ki az, aki támogatja?
(Szavazás.) Egyhangú.

Az 55-ös Kiss képviselő úr, hatóanyag-alapú támogatás bevezetése. Tárcaálláspont?
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KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Képviselő úr? (Dr. Kiss Sándor: Nem kívánok hozzászólni.) Köszönöm. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem.
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás.

Az 56-os Kiss képviselő úr, kiszerelés szerinti támogatási feltétel. Tárcaálláspont?

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Képviselő úr!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Csak azért szerettük volna ezt a pontosítást, mert mi
van akkor, ha külföldön lehet akár egy három hónapos terápiás adag is. Tehát azért kellett
volna ezt a pontosítást bevenni, hogy hasonló kiszerelésű készítmény legyen.

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Azt
gondoljuk, hogy a jelenlegi megfogalmazás eléggé beszűkítette már. Tehát azonos gyártó
termékét lehet figyelembe venni, úgyhogy ezért nem támogatjuk.

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): De azonos gyártó esetében lehet 30-as kiszerelés és 90-
es kiszerelés egy országban, vagy akár lehet 14-es vagy 28-as.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14
nem. Egyharmadot sem kapott.

Az 57-es Kiss képviselő úr, ténylegesen forgalomban lévő gyógyszerek
figyelembevétele. Tárcaálláspont?

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Szavazás következik. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Egyharmadot sem kapott.

Az 58-as Garai képviselő úr, befogadási szabályok módosítása. Tárcaálláspont?

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Senki. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 18 nem.

59. számon Szilágyi képviselő úr javaslata, súlyos jogsértési minősítés. Képviselő úr!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Azt hiszem, ide érdemes lenne valamiféle kitételt
beszúrni, nem biztos, hogy eltaláltuk elsőre, hogy ez lenne a helyes megoldás, de ezen
rengeteget gondolkodtunk, hogy mi lenne erre a megoldás. Nyilván előfordulhat az, hogy egy
engedélyjogosultat két valamilyen bagatell esetben elmarasztalják egy év folyamán, és akkor
máris pluszkiadást jelent az államnak is, illetve a fogyasztónak is, hiszen egy másik szert kell
a helyébe találni.
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Tehát azt gondolom, hogy itt valamit érdemes lenne tenni, talán ez a „súlyos” beszúrás
is megteszi a magáét. Köszönöm.

ELNÖK: Tárcaálláspontot kérek!

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk, így önmagában az, hogy „súlyos”, nem hoz közelebb a megoldáshoz.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja?(Szavazás.) 14
nem. Egyharmadot sem kapott.

A 60. sorszámon Nagy Kálmán professzor úr, a szabályozás miniszteri rendeleti
szintre tartozik. Tárcaálláspont?

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.
A 61-es, Kiss képviselő úr, generikus program, közgyógykassza. Tárcaálláspont?

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja?
(Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás.

A 62-esben Garai képviselő úr a befizetési kötelezettség csökkentésére tett javaslatot.
Tárcaálláspont?

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja a csökkentést? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 17 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Egyharmadot sem kapott.

A 63-as Garai képviselő úr javaslata, befizetési kötelezettség fokozatos csökkentése,
majd eltörlése. Tárcaálláspont?

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem
támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem.
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Egyharmadot sem kapott.

A 64-es, Nagy Kálmán professzor úr gyógyszerlátogatókról szóló javaslata.
Tárcaálláspont?

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.
A 65-ös Szilágyi képviselő úr javaslata, kiadási többlet meghatározása.

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Elnök úr, visszavonom az indítványt.
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ELNÖK: Visszavonja. Köszönöm. A 66. sorszámon Nagy professzor úr javaslata
visszavonásra került?

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Igen, visszavonom.

ELNÖK: Akkor a 66-os is visszavonásra került. A 67-esben hasonlóan a személyi
jogos gyógyszerész jogutódlása szerepel, itt tulajdonképpen ugyanúgy, mint már korábban, a
házszabályszerűségről való döntés szükséges, ahogy a 21. pontban volt. Itt ugyanaz a jogi
helyzet adódik ebben az esetben, a bizottságnak erről szavaznia kell. A
házszabályszerűségével kapcsolatos döntésről nem kell álláspontot kérnünk, itt szavazás
következik. Ki az, aki a házszabályszerűségével egyetért?

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Hadd mondjak előtte valamit! A probléma nagyon
bonyolult, éppen ezért vetődött fel ebben a formában, hogy a házszabályszerűségről döntsünk,
hogy esetlegesen kapcsolódóval kezelni tudjuk ezt az ügyet, de igazából jelen szituációban
csak arról van szó, hogy házszabályszerű-e a javaslat vagy nem.

ELNÖK: Tehát aki a házszabályszerűséggel egyetért ez esetben, kérem, igen
szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) 17 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás.

Tehát házszabályszerűnek tartjuk a javaslatot.
Most a tartalmáról is kell hogy szavazzunk ebben az esetben, és ebben kérném a tárca

álláspontját.

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tartalmilag egyetértünk a módosítással, de vannak még benne pontosításra szoruló dolgok, itt
a személyi jog ismert örököse kapcsán, ha nem csak egy örököse van, hanem több, akkor ők
hogyan egyeznek meg arról a bizonyos személyről, illetve a kirendelés sem feltétlenül jó
megoldás. Tehát az, hogy valakit oda kineveznek arra az időre, azzal egyetértünk.

ELNÖK: Tehát ez az, ami a kapcsolódásnak a területét jelentheti. Mi a bizottság
álláspontja? Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 18
nem. Egyharmadot sem kapott.

Következik a 68-as, ugyanez a helyzet, Nagy professzor úr, ehhez van-e szóbeli
kiegészítés? (Dr. Nagy Kálmán: Nincs kiegészítés.) A házszabályszerűségről és a tartalomról
is dönteni fogunk.

Ki az, aki házszabályszerűnek tartja a javaslatot? (Szavazás.)  17 igen. Tartózkodás?
(Szavazás.) 1 tartózkodás.

A tárca álláspontját kérdezem a tartalomról.

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Támogatja, igen. Ki az, aki támogatja a tartalmát illetően? (Szavazás.)
Egyhangú. Köszönöm szépen.

A 69-es Nagy Kálmán professzor úr javaslata, ugyanez a helyzet. A
házszabályszerűségről döntünk először. Kérem a bizottság állásfoglalását! (Szavazás.) 17
igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás.

A tárca álláspontját kérném a tartalomról!
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KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor a tartalmáról szavazunk. (Szavazás.) Egyhangú.
Köszönöm szépen

A 70-esről szavaztunk. A 71-es esetében ugyanez a helyzet, először a
házszabályszerűségről döntünk. Ki tartja házszabályszerűnek? (Szavazás.) 17 igen.
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás.

Tárcaálláspont?

KAHLESZ TÍMEA főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk.

ELNÖK: Akkor a tartalmáról kérem, hogy szavazzon a bizottság! (Szavazás.)
Egyhangú.

Egyebek

A módosító javaslatok végére értünk. A bejelentések között kérdezném, hogy van-e
valakinek közérdekű bejelentése a bizottság részéről. (Nincs jelzés.) Nincs.

Mindenképpen szeretném a bizottságot arról tájékoztatni, hogy az egészségügyi tárgyú
törvények részletes vitájára jövő héten kedden, az éjszakai órákban kerül sor, utolsó előtti
napirendi pontként.

Ezt követően hétfőn, Pünkösd miatt parlamenti szünet van, kedden éjszaka tárgyaljuk,
és a kapcsolódó módosítók megtárgyalására a következő napon, szerdán, mához egy hétre
kerül sor. Akkor már sokkal kevesebb lesz, reményeink szerint a délelőtti órákban tudunk
bizottsági ülést tartani 10 vagy 11 órakor, de erről értesítést küldünk.

A bizottsági elnöki értekezleten elhangzott egy olyan tájékoztatás, hogy a parlament
honlapján egy új tájékoztató oldal került kialakításra, „Az alkotmányozás és sarkalatos
törvények” címmel, amelyet mindenkinek ajánlunk szíves figyelmébe, folyamatos töltés alatt
áll.

Köszönöm szépen, ezzel a mai bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 27 perc)

Dr. Kovács József
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


