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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 34 perc)

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntök mindenkit a Parlament Egészségügyi bizottságának mai, június 15-ei,
szerdai ülésén. Ismertetném a mai bizottsági ülés napirendjét.

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amely
T/3357. számon lett benyújtva, az ehhez kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása és az
egyebek napirendi pont szerepel.

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Tisztelettel köszöntöm Cserháti Péter
helyettes államtitkár urat az egészségügyi tárca részéről és kedves munkatársait, és minden
kedves meghívott vendégünket, aki elfogadta a meghívásunkat, a Gyógyszerészi Kamara, az
Orvosi Kamara, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, a Gyógyszergyártók Országos
Szövetsége részéről, a Nemzeti Egészségügyi Tanács részéről, és mindenkit, aki megtisztelte
jelenlétével mai bizottsági ülésünket.

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Szeretném megkérdezni, hogy a
bizottság tagjai közül napirend előtt van-e valakinek bejelentenivalója. (Nincs jelzés.) Nincs.
Akkor kérném, hogy fogadjuk el az előbb ismertetett napirendet. Aki egyetért a napirend
elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. A napirendet
egyhangúlag elfogadtuk.

A parlamentben ma reggel került sor a módosító javaslatok megvitatására. Köszönöm
mindenkinek a megértését, hogy a kapcsolódó módosító indítványokat kellőképpen át kellett
nézni ahhoz, hogy a bizottsági ülést össze tudjuk hívni.

A kapcsolódó módosító javaslatoknak a parlamenti szavazására jövő héten hétfőn és a
Házszabály, illetve a terv szerint a törvény végszavazására pedig egy hét múlva, 27-én kerül
sor.

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

Rá is térnénk akkor a kapcsolódó módosító javaslatok megvitatására. Az 1. számú
ajánlási pontban azonnal házszabályszerűségről kell dönteni, mégpedig azért, mert szó
szerinti megegyezés van a korábbi előterjesztés és a jelenleg beterjesztett előterjesztés között.
Megkérdezném a tárca álláspontját ebben a kérdésben.

A kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, elnök urat, alelnök asszonyt és a képviselő urakat.
Tehát a múlt ülésen Páva Hanna helyettes államtitkár asszony volt itt, de miután a tartalom
nem változott, lényegében a szándékunkkal nem megegyező álláspontot továbbra sem
támogatjuk.

ELNÖK: Szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki ennek ellenére igennel szavaz,
házszabályszerűnek tartja? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem tartja házszabályszerűnek?
(Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem tartottuk házszabályszerűnek.

Most Garai képviselő úr előterjesztése az 1. sorszámon, a táppénzes beteg
soronkívülisége. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen. Ki az,
aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Egyharmadot sem kapott.
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A 2. ajánlási pontban Horváth Zsolt képviselő úr kapcsolódó módosító javaslata
szerepel, a táppénzzel az összekötő idő ne vesszen el. Kérdezném a tárca álláspontját.

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Technikailag indokolt módosítás, a tárca támogatja.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja a 2. ajánlási pontban lévő indítványt? (Szavazás.) 15
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 12
tartózkodás.

Az 5. számú ajánlási pontban alelnök asszony a népegészségügy fogalmával
kapcsolatos pontosítása szerepel. Kérdezném a tárca álláspontját, és egyúttal a
kormányálláspontot is.

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Csak tárcaálláspontot tudok mondani, de az támogató, elfogadjuk a pontosítást.

ELNÖK: Kérdezném, hogy ki az, aki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.)
Egyhangú. Köszönöm szépen.

A 6. ajánlási pontban Szilágyi képviselő úr nyújtotta be a módosító javaslatot.
Tulajdonképpen majdnem ugyanaz a szövege mindkettőnek, de azért én megkérdezném a
tárca álláspontját.

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Gyakorlatilag az előző módosítás nagyon hasonló céllal, de egy fokkal jobban fogalmazott,
ezért ezt nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja ezzel együtt a 6. számú javaslatot? (Szavazás.) 2 igen.
Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Egyharmadot
sem kapott.

A 7. ajánlási pontban Kiss képviselő úr szintén a népegészségügy fogalmával
kapcsolatban tesz javaslatot. Kérdezném a tárca álláspontját.

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatjuk. Maga a szöveg sem egészen egyértelmű, a fogalmazással nem koherens.

ELNÖK: Képviselő úr!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Úgy gondoljuk, hogy a monitorozás mellé még az
értékelést is szükséges lenne bevenni a népegészségügyi programba, de ha a tárca nem
támogatja, akkor nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja ebben a formában ezt a kapcsolódó
módosítót? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Egyharmadot
sem kapott.

A 8. ajánlási pontban Szabó képviselő úr a népegészségügyi tevékenység fogalmával
kapcsolatosan tett indítványt. Tárcaálláspont?

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Igen, elfogadjuk a pontosítást.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Gondolom, akkor a képviselő úr nem kíván ehhez
kommentárt fűzni. Kérdezném, ki az, aki támogatja a 8. ajánlási pontban lévő indítványt.
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.

A 9. ajánlási pontban Szilágyi képviselő úr, szintén ezzel a fogalommal kapcsolatosan
tesz indítványt. Akkor először is képviselő úr véleményét kérdezném.

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Nem kívánok semmit hozzátenni.

ELNÖK: Tárcaálláspont?

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 8.
számú javaslat pontosabban fogalmaz szerintünk, bár nagyon hasonló a szándék, mert a
népegészségügy a működtetés kapcsán nehezebben érthető, ezért támogattuk a 8-ast és nem
támogattuk a 9-est.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja a 9. számú indítványt? (Szavazás.) 2 igen.
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3
tartózkodás. Egyharmadot sem kapott.

A 10. ajánlási pontban Kiss képviselő úr, szintén pontosítás. Kérdezném a tárca
álláspontját.

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Elfogadjuk a pontosítást, támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja a 10. ajánlási pontban lévő indítványt?
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.

A következő Hollósi képviselő úr indítványa, a népegészségügy feladatával
kapcsolatosan. Tárcaálláspontot kérnék!

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Elfogadjuk a pontosítást, támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.
A 12. pontban Szilágyi képviselő úr ugyancsak a népegészségügy feladatával

kapcsolatosan adott be kapcsolódót. Kérdezem először képviselő urat.

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Nincs hozzáfűznivalóm.

ELNÖK: Nincsen. Tárcaálláspontot kérnék!

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Tartalmilag a kettő megegyezik egymással, a sorrendiség szerint jobb a felsorolás a 11-esben,
ezért azt támogattuk, és a 12-est nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Ezzel együtt ki az, aki támogatja a 12-est? (Szavazás.) 2 igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás.
Egyharmadot sem kapott.

A 13. sorszámon Szilágyi képviselő úr ugyanehhez a témához kapcsolódóan adott be
kapcsolódó javaslatot. Tárcaálláspontot kérnék!
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DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Elfogadjuk a pontosítást.

ELNÖK: Tehát aki a 13-asról igennel szavaz, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm, egyhangú.

A 14. sorszámon további finomítás szerepel. Tárcaálláspont?

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem támogatjuk a „fenntartás” szó miatt.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja a 14. ajánlási pontot? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Egyharmadot sem kapott. (Megérkezik az ülésre dr. Iván
László.)

A 15. ajánlási pontban alelnök asszony adott be javaslatot az egészségfejlesztés
fogalmával kapcsolatban. Tárcaálláspont?

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Elfogadjuk a pontosítást, támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja a 15. pontot? (Szavazás.) Köszönöm, egyhangú.
A 16. ajánlási pontban Szilágyi képviselő úr a megelőzés új fogalmával kapcsolatosan

tett indítványt. Tárcaálláspontot kérek!

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az
előző módosító második része ezt tartalmazta, ezért azt igen, ezt pedig nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja a 16. sorszámú indítványt? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Egyharmadot
sem kapott.

A 17. sorszámon Szilágyi képviselő úr a szűrőprogramokhoz való hozzáféréssel
kapcsolatban adott be kapcsolódó módosítót. Államtitkár úr!

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nem érezzük úgy, hogy ez törvénybe való, úgyhogy nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki a 17. pontot támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 13 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

A 18. ajánlási pontban Kiss képviselő úr a szűrőprogramokkal kapcsolatban adott be
indítványt. Tárcaálláspontot kérnék!

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Támogatjuk a pontosítást.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú.
A 19. ajánlási pontban szintén Kiss képviselő úr a galambok számának csökkentésével

kapcsolatosan adott be indítványt. Itt egyre finomabb a fogalmazás. Tárcaálláspontot kénék!

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
tárcán belül is nagy küzdelem folyt a rasszista állásponttal szemben (Derültség.), a galambok
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szerepeltek benne, aztán maradtunk a madaraknál, és ha szabad, maradnánk továbbra is ennél.
Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja ezzel együtt az indítványt? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás.

A 20. ajánlási pontban a rendezvényekkel kapcsolatos előterjesztés szerepel. Nálam itt
az szerepel, hogy visszavonásra került a 20-as.

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Elnök Úr! Puskás képviselő úr a tegnapi lázas
éjszakán írta meg ezt a módosító javaslatot, amelyik elméletileg jó, csak formai problémák
vannak vele. Továbbá ismereteim szerint más módon is szabályozható, ezért bírom a
hozzájárulását, hogy visszavonjuk, és én a magam részéről is visszavonom, gondolom, az
elnök úr is, aki szintén aláírta, visszavonja.

ELNÖK: Igen. Az éjszakának volt betudható és az éjszakai munka nem járt sikerrel.
Visszavontuk. (Derültség.) Vagyis sikerrel járt, de ez az egy kapcsolódó módosító nem
annyira.

A 21. ajánlási pontban Kiss képviselő úr a rendezvény bejelentésével kapcsolatban
adott be indítványt. Képviselő úr!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Gondolom, itt a tárca megmagyarázza nekem. Én csak
abból a gyakorlati megfontolásból tettem ezt, hogy a rendezvény szervezője 30 nappal előtte
nem tudja, hogy kik vesznek részt a rendezvényen, mert sokszor a rendezvény előtt egy héttel
regisztrálnak, vagy ott a rendezvényen regisztrálnak, és egy ilyen súlyos pénzbüntetéssel
fenyegetett törvényt megszegni, akár így is, szerintem nem túl szerencsés, de lehet, hogy én
nem értelmeztem jól a jogszabályt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca álláspontját kérném!

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Nyilván egy picit mi is ingadoztunk. Ha jól tudom, a múltkor volt egy módosító indítvány,
amelyik egy ilyen 8 napos, utólagos lehetőséget vezetett volna be, és felmerült egy köztes
lehetőség, egy kompromisszum végiggondolása, de úgy érezzük, hogy lazítás most ebben a
helyzetben nem biztos, hogy indokolt, hiszen gyakorlatilag ma az egészségügyi
rendezvényeken a regisztráció már a szervezés miatt is indokolt, a létszám miatt.

Annyiban pozitív a szöveg, hogy valóban gyakran a helyszínen történik meg a
regisztrációs díj megfizetése vagy pár nappal előtte, de maga a regisztráció előzetesen
gyakorlatilag lezajlik, de nem tartjuk kizártnak, hogy ez mégiscsak lehetséges legyen. Az
pedig, hogy a tanácsadói szerződéssel rendelkezni kell előtte egy hónappal a b) pontban, azt
nem gondoljuk opciónak, hogy ez ne így legyen, hogy ha 30 napon belül szerzi be valaki ezt a
szerződést. Tehát arra gondolunk, hogy akkor ezt mégsem támogatnánk és maradjon a
jelenlegi formájában.

ELNÖK: Tehát ebben a formájában nem támogatják. Kérdezem, hogy ki támogatja
ezzel együtt ezt a kapcsolódó módosító indítványt. (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Köszönöm. Egyharmadot sem kapott.

A 22. ajánlási pontban Horváth Zsolt képviselő úr a gyógyszerismertetés feltételével
kapcsolatosan adott be módosítást. Tárcaálláspontot kérnék!
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DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Itt
viszont elfogadjuk a „puhítását” a dolognak, hiszen valóban az ismertetés alanyától egy ilyen
feljelentési kötelezettség elvárása talán méltányolható úgy, hogy támogatjuk ezt a fajta
módosítást.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja a kapcsolódó módosítót? (Szavazás.) Egyhangú.
Köszönöm szépen.

A 23. ajánlási pontban Nagy Kálmán professzor úr és társai a gyógyszerismertetés
szabályaival kapcsolatosan adtak be kapcsolódó módosító indítványt. Tárcaálláspontot
kérnék!

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Igen, a tárca támogatja ezt a pontosítást. Valóban létező, és itt a példa rá, a legfrissebb
marketing eszköz a kezemben, egy csomagban liszt és a gyógyszervásárlás lehetősége. Tehát
azt gondolom, hogy abszolút adekvát dologról van szó, támogatjuk.

ELNÖK: Köszönjük. A tárca álláspontja pozitív. Ki az, aki támogatja ezt az
előterjesztést? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

A 24. ajánlási pontban szintén két szavazás van. A házszabályszerűségről való
döntésre a túlterjeszkedés miatt van szükség, illetve a tartalma miatt is kell szavazni a
kapcsolódó módosító javaslatnak.

Először a házszabályszerűségről szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy házszabályszerű,
kérem, jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.

Most kérdezném a tartalmát illetően a tárca álláspontját.

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Igen, egyetértünk a javaslattal. Itt a különböző államigazgatási szervek, persze, nem derül ki a
szövegből, hogy az a) bekezdésben ez a GYEMSZI-re vonatkozik, a b) bekezdésben az
EEKH-ra a segédeszközök területén, a c) bekezdés pedig az ÁNTSZ-re. Tehát pontosítás,
támogatjuk, ez valóban indokolt.

ELNÖK: Köszönjük. Ki az, aki támogatja a tárca által is támogatott javaslatot?
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

A 25. ajánlási pontban Szilágyi képviselő úr a fogyasztóvédelmi bírság maximálását
illetően nyújtott be kapcsolódó módosító indítványt. Képviselő úr!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Pontosítottuk a múltkori indítványunkat, úgyhogy itt
már szerepel benne, hogy az előző évi árbevétel nettó 5 százalékáig, úgyhogy azt gondolom,
hogy így már támogatható.

ELNÖK: Kérdezném a tárca álláspontját.

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Ebben az esetben, szemben a következővel, a tárca nem akarna tovább puhítani. Úgy tudom,
hogy az előző időszakban a módosító kapcsán az már elfogadtatott az ismertető személy, mint
személy esetében az 5 milliós felső keret megállapításra került. Ez számunkra elfogadható
kompromisszum, ebben nem szeretnénk továbbmenni, ezt nem támogatjuk.
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ELNÖK: Tehát ezt a fogyasztóvédelmi bírságmaximálást nem támogatja a tárca. Ki
az, aki támogatja ezt a kapcsolódó módosító indítványt? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Egyharmadot sem kapott.

A 26. számon szintén Szilágyi képviselő úr a bírságok összegének maximálása címszó
alatt nyújtott be javaslatot. Tárcaálláspontot kérek!

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Ahogy az előbb említettem, itt viszont elfogadjuk és támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor gondolom, ehhez nem kell szóbeli kiegészítés. Ki
az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

A 27. sorszámon sok összefüggéssel végül is elsőként Rogán képviselő úr nyújtott be
kapcsolódó módosító indítványt a gyógyszergyártói tevékenységgel kapcsolatosan. A tárca
álláspontját is kérnénk, és ha lehetne egy-két mondatban indokolni a tárcának akár a
támogató, akár a nem támogató álláspontját.

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az
egészségügyi tárca ezt az indítványt elfogadja. Itt arról van szó, hogy számos szereplőnek a
Széll Kálmán terv kapcsán és annak végrehajtása kapcsán problémákkal kell szembenéznie.
Illetve ettől teljesen függetlenül a tavalyi évi decemberi törvénymódosítások kapcsán az
történt, hogy azok a gyártók, akik korrektül Magyarországon munkahelyeket tartanak fenn,
illetve kutatásfejlesztési tevékenységet végeznek, egy olyan ígéret mentén tették ezt a
tevékenységüket, hogy a következő évben ezen tevékenységük után nem 20, hanem akár 100
százalékban is a befizetéseikből leírhatnak. Ezzel tehát őket támogatjuk.

Gyakorlatilag az történt, hogy az év végén kikerült a Gyftv.-ből ez a lehetőség, maradt
a forma, de megszűnt a hely, és ez egy méltánytalan állapotot hozott létre. Hosszú
egyeztetések előzték meg ezt, és gyakorlatilag itt ennek a lehetőségnek a mentén - ahogy a
szövegből ki is derül aztán később - ebben az évben a korábbi rendszerhez hasonlóan, bár
némileg limitált módon, nem teljesen száz százalék, hanem 50 százalék leírhatóság van,
nagyjából a volument is belevéve, ami az E. Alap esetében körülbelül 4-5 milliárd forint
ebben az évben. Van egy áthúzódó hatása azon gyártók miatt, akiknek tört éves ciklusa van,
2012-re, és egy, esetleg kétmilliárd forintos hatást jelenthet az E. Alap bevételi oldalán
mínusz előjellel.

Tehát erre tekintettel ez a rendszer működni fog a jelenlegi elképzelés és javaslat
szerint. Az egy más kérdés, hogy 2012-től egy új rendszert kell felépíteni, ami kedvezőbben
és jobban szabályozza ezt a folyamatot, de a fenti méltánytalanság miatt az egyeztetés
eredménye az, hogy támogatjuk ezt a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca álláspontja támogató. Kérdezem, ki az, aki
támogatja ezt a kapcsolódó módosító indítványt. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

A 28. ajánlási ponton Nagy Kálmán professzor és képviselőtársai indítványa, a
személyi jogos gyógyszerész halála esetén a működtetés biztosítása. Kérdezném a tárca
álláspontját.

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A
módosítás egy hiátust pótol a rendszerben, úgyhogy támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a bizottság részéről? (Szavazás.)
Egyhangú. Köszönöm szépen.
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A kapcsolódó módosító indítványok szavazásának a végére értünk. Most a bizottsági
kapcsolódó módosító indítványok tárgyalására térünk át. Három bizottsági módosító
indítványunk van.

Az elsőnek a járványveszély hatáskör-telepítése a tárgya. A megjelölése is szerepel a
kiosztott anyagban. Kérdezném a tárca álláspontját a bizottsági kapcsolódó módosító
indítvánnyal kapcsolatban.

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ez
az ÁNTSZ kompetenciáját érinti, és ennek kapcsán kellett a rendvédelmi szerveknél fennálló
hasonló helyzetet kezelni. Tehát az erre vonatkozó módosító indokolt és a tárca támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca támogatja. Ki az, aki az 1. sorszámú bizottsági
kapcsolódó módosító indítványt támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

A 2. sorszámon az önként vállalható többletmunka elszámolása a tárgya a módosító
indítványnak, amelynek minden bizottsági képviselőtársam megkapta az anyagát. Elég
hosszan került sor egyébként a vitában is a hajnali órákban, emlékeim szerint körülbelül
negyed 5 és háromnegyed 5 között ennek a módosító indítványnak a tárgyalására.

Kollektív munka végeredménye a bizottsági módosító indítvány, és kérdezném a tárca
álláspontját erről az indítványról.

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Gyakorlatilag ez az ügyeletekkel összefüggő munkaidő kiadására és a nem kiadás esetén
gyakorolt eljárásra vonatkozik és ennek méltányosságára. Az az érdekes, hogy
tulajdonképpen mind a két javaslat elfogadható a tárca számára. Nyilván a különbség köztük
az, hogy az A-verzióként említett, azt hiszem, most elnök úr által említett verzióban a
részletszabályokat miniszteri rendelethez delegálná a szöveg, a B-verzióban viszont maga a
törvényszöveg tenné ezt.

Nincs ellentmondás tartalmilag ennek következtében a két szöveg között, hiszen
összeolvashatók és összeegyeztethetők. Tulajdonképpen mind a kettőt tudjuk támogatni.

ELNÖK: Akkor megkaptuk a 3. számú indítvány támogatását is. Köszönöm szépen.
Mind a kettő az önként vállalható többletmunka elszámolására vonatkozik. A módosító
indítványok kapcsán egy héttel ezelőtt is elég sok és jelzős diszkusszió volt. Kérdezném, hogy
van-e valakinek megjegyeznivalója a szavazás előtt? Szilágyi képviselő úr!

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Kérdésem van, hogy támogathatja mind a kettőt a
bizottság? Ezek alternatív javaslatok.

ELNÖK: Jogtechnikailag igen, támogatható. Ezért került sor erre a bizottsági ülésre
most délután, mert ezt azért természetesen egyeztetések előzték meg. Jogtechnikailag mind a
kettő támogatható.

Aki a 2. sorszámú bizottsági kapcsolódó módosító indítványt támogatja, kérem,
erősítse meg! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Aki a 3. számú bizottsági kapcsolódó módosító indítványt támogatja? (Szavazás.)
Köszönöm szépen. Ez is egyhangú.

Mind a hármat benyújtjuk.

Egyebek

Tisztelt Képviselőtársaim! Áttérünk az egyebekre. Kérdezném, hogy van-e valakinek
bármilyen közérdekű bejelentenivalója. (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen. Amennyiben nincs,
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nem tudom, hogy minden képviselőtársam itt volt-e, de professzor úr kedvéért is
elmondanám, hogy a kapcsolódó módosító indítványok szavazására jövő héten hétfőn kerül
sor a rendes szavazások keretében, a törvény elfogadására pedig egy hét múlva, hétfőn,
szintén a normál szavazási keretben.

A jövő héten kedden, 11 órakor albizottsági ülés lenne a közétkeztetésről, és a
bizottsági ülés pedig délután 14 órakor kezdődik a rezidenskérdésről. Helyettes államtitkár
asszonyt várjuk szeretettel. Köszönöm a mai munkát. A bizottsági ülést ezzel bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 04 perc)

Dr. Kovács József
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


