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Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:
a) A Magyarországon 1931. január 1-je és 1960. december 31-e között lezajlott
járványos gyermekbénulást túlélő betegek anyagi kárpótlásáról szóló
törvényjavaslat (T/4077. szám)
(Dr. Gyenes Géza és dr. Kiss Sándor (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

b) Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4345. szám)
(Dr. Gyenes Géza és dr. Kiss Sándor (Jobbik) képviselők önálló indítványa)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

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

Jánosiné dr. Bene Ildikó (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Gyenes Géza (Jobbik), a bizottság alelnöke
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz)
Dr. Heintz Tamás (Fidesz)
Dr. Hollósi Antal Gábor (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Iván László (Fidesz)
Dr. Szabó Tamás (Fidesz)
Dr. Zombor Gábor (Fidesz)
Dr. Garai István Levente (MSZP)
Kovács Tibor (MSZP)
Dr. Kiss Sándor (Jobbik)
Szilágyi László (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Daher Pierre (Fidesz) dr. Hollósi Antal Gábornak (Fidesz)
Dr. Kupper András (Fidesz) dr. Szabó Tamásnak (Fidesz)
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) dr. Heintz Tamásnak (Fidesz)
Dr. Nagy Kálmán (KDNP) dr. Kovács Józsefnek (Fidesz)
Dr. Puskás Tivadar (KDNP) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Hegedűs Tamás (Jobbik) dr. Gyenes Gézának (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Kubányi Jolán alelnök (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara)
Dr. Hajnal József, a megjelent Heine-Medin-es betegek képviseletében
Dr. Rácz Jenő, a Magyar Kórházszövetség elnöke
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc)

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke: Tisztelettel köszöntök mindenkit
a parlament Egészségügyi bizottságának október 11-ei ülésén, a bizottság tagjait, és
mindenkit, aki a munkánkat figyelemmel kíséri.

Megkérdezném a bizottság tagjait, hogy a napirend elfogadása előtt valakinek van-e
napirend előtti bejelentése, észrevétele. (Kovács Tibor jelentkezik.) Kovács képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Szeretném kérni elnök urat, hogy a bizottság tagjai, a képviselők kapják meg annak a
megállapodásnak a szövegét, amelyet a kormány, illetve a megyei közgyűlési elnökök írtak
alá néhány nappal ezelőtt. Úgy gondolom, hogy ennek a megállapodásnak a szövege az
egészségüggyel foglalkozó államtitkárságon minden további nélkül elérhető. Azt is
gondolom, hogy ez nem egy titkos megállapodás, különösen nem a képviselők számára. Bár
sajtótájékoztatót tartottak az eseményről, a pontos szöveg a mai napig tudomásom szerint nem
ismert.

Ezért kérem elnök urat, hogy a bizottság tagjai kaphassák meg ennek a
megállapodásnak a pontos szövegét.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tájékoztatásul még a napirend elfogadása
előtt szeretném a bizottság tagjaival ismertetni, remélem, írásban mindenki megkapta a Heine-
Medin-es betegek kárpótlása kapcsán azt az írásos javaslatot, amely remélem, mindenki előtt
megtalálható, illetve a Kovács és Garai képviselő úr által benyújtott kérelmet, írásos
megkeresést, amelyet a tegnapi napon kaptam meg a bizottság elnökeként, mely szerint a
bizottság napirendjét kívánják kiegészíteni.

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy mindenki megkapta-e ezeket az írásos anyagokat.
(A bizottság tagjai jelzik, hogy igen.) Köszönöm szépen. Akkor kérdezném a bizottság tagjait,
mielőtt a napirendet elfogadnánk, hogy valakinek van-e megjegyzése ezzel kapcsolatosan.
Kovács képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. A bizottság tagjai valóban megkapták
a mi kiegészítésünket, de a bizottsági ülésen részt vevő meghívott vendégek valószínűleg nem
tájékozódtak erről a kezdeményezésről. Ezért szeretném arról tájékoztatni önöket, hogy azt
kezdeményeztük, hogy második napirendi pontként a bizottság tárgyalja meg a kormány
tájékoztatóját a megyei fenntartású egészségügyi intézményeknek a sajtóban bejelentett
tulajdonosváltásával összefüggő megállapodás részleteiről, illetve az ezzel kapcsolatos
jogszabályi és technikai feltételeiről, az átadás menetrendjéről.

Úgy gondolom, hogy ez a megállapodás legjelentősebb mértékben az egészségügyi
intézményrendszert érinti. A bizottságnak mindenképpen ezzel a kérdéskörrel mielőbb
foglalkoznia kell. Ha valóban a sajtóban megjelent tájékoztatás szerint január 1-jével a
tulajdonosváltás megtörténne, akkor rendkívül rövid idő áll rendelkezésre, hogy az átadás-
átvétel minden technikai, jogszabályi és egyéb körülményeivel megismerkedhessenek az
érintettek elsősorban, másodsorban pedig nyilvánvalóan a döntéshozók, a képviselők.

Ezért kezdeményeztük a képviselőtársammal ezt. Nyilvánvalóan az egészségügyi
kormányzatnak van már elképzelése arról, hogy ezt az egészet hogyan kívánja levezényelni,
vagy mi a gazdasági és egyéb racionális háttere az egész kezdeményezésnek. Szeretnénk erről
tájékoztatást kapni, ezért kezdeményeztük ezt. Ha ezt a mai napon nem tudjuk megtenni,
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akkor szeretném tájékoztatni elnök urat, hogy a jövő bizottsági üléseken, valamennyi
bizottsági ülésen kezdeményezni fogjuk a napirend kiegészítését, mert ezt olyan fontos
témának tartjuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Képviselő úrral teljesen egyetértek. Horváth képviselő úr!

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr!
Ezzel a kérdéskörrel, amit ön felvetett, törvényi szinten fog foglalkozni a Magyar
Országgyűlés, ezen belül egyébként első helyen kijelölt bizottságként azt gondolom, pont a
mi bizottságunk fog vele foglalkozni. Akkorra részben adatok, részben konkrét, papírra előre
leírt normaszöveg birtokában leszünk. Azt gondolom, mindaddig korai, és nem kellően
megalapozott vitát tudnánk csak folytatni erről.

Tehát az álláspontom az, hogy ennek most, ebben a formában nincs értelme. Az ön
által felvetett kérdés valóban fontos kérdés, erre a Magyar Országgyűlés törvényt fog alkotni,
ennek a tárgyalása során minden részletkérdésre ki fogunk tudni térni, meg fogjuk tudni
vitatni, bőségesen lesz lehetőség nyilvánosságot is biztosítani neki.

Ezért ezt a javaslatot jelen pillanatban korainak tartom, és ha a képviselő úr minden
héten megismétli, én is minden héten ezt fogom elmondani önnek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatásképpen annyit szeretnék az elhangzottakhoz
hozzáfűzni, hogy a Magyar Kórházszövetség elnöksége a mai napi ülésén tűzte napirendjére
ezt a kérdést, amelyet ma délután fog tárgyalni. A fenntartókat és az érintett kórházvezetőket
a tárca illetékesei ezen a héten, csütörtökön délután fogják szakmai egyeztetésre hívni, és ezt
követően még sok egyéb fóruma lesz ennek a kérdésnek.

Úgy gondolom, hogy Kovács képviselő úrral teljesen egyetértve, ez egy olyan
horderejű kérdés, amelyet a bizottságnak napirendjére kell tűzni, természetesen a tárca
interpretálása mellett, ezzel teljesen egyetértek. Ennyit el szerettem volna mondani
kiegészítésképpen.

Szeretném megkérdezni, hogy a napirend megállapítása előtt valakinek van-e még
szóbeli megjegyzése? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Köszönöm szépen.

Miután ez írásban érkezett, erről mindenféleképpen döntenünk kell.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Bocsánat, elnök úr, reagálnék. Kaphatok szót?

ELNÖK: Kovács képviselő úr, tessék parancsolni!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Azt kértem még napirend előtt, hogy a bizottság tagjai, a
képviselők kaphassák meg annak a megállapodásnak a szövegét, amit a kormány, illetve a
megyei közgyűlések elnökei kötöttek. Nem reagált rá elnök úr, hogy van-e esély arra, hogy
ezt megkapják a bizottság tagjai.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést, hogy erre nem reflektáltam. Kérném a bizottság
adminisztrációs részét, hogy a kérésnek mindenképpen tegyünk eleget, és jussunk hozzá
mindannyian ehhez az információhoz, és a bizottság minden tagjához juttassuk el ezt a senki
számára nem titkos megállapodást, amelyet miniszterelnök úr, a kormány, illetve a megyei
elnökök tudomásom szerint aláírtak. Köszönöm szépen.

Amellett, hogy már mindenkit köszöntöttem, nagy szeretettel köszöntöm Rácz Jenő
urat, a Magyar Kórházszövetség elnökét, és köszönjük, hogy részt veszel. Ugye, nem baj,
hogy ha jeleztem, hogy ma délután ti erről részletesen fogtok beszélni? (Dr. Rácz Jenő: Nem.)
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Miután írásban érkezett, a napirend kiegészítéséről mindenképpen szavazni kell.
Szeretném a bizottság tagjait arról tájékoztatni, hogy a Házszabály hivatkozott rendelkezése
értelmében, a 75. § (1) bekezdése alapján a napirend-kiegészítésről a bizottságnak vita nélkül
kell határoznia. Ezért kérem a bizottság tagjait, hogy a konkrét napirendi javaslattal
kapcsolatban, amelyet mindenki megkapott írásban, szavazzunk arról, hogy a bizottság
napirendjére tűzze-e a mai bizottsági ülésen. Aki a napirendre tűzését javasolja, kérem,
szavazzon! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem javasolja, hogy napirendre vegyük? (Szavazás.) 14
nem. Köszönöm szépen.

Tehát a bizottság ennek értelmében nem tűzte napirendjére a kiegészítő írásos kérést,
Kovács és Garai képviselő urak írásos indítványát.

Ezt követően a mai bizottsági ülésünk napirendjéről szavazunk. Mindenki megkapta
előzetesen írásban a napirendet, amely képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről
szól. Ennek két pontja van: a) pont alatt a Magyarországon 1931. január 1-je és 1960.
december 31-e között lezajlott járványos gyermekbénulást túlélő betegek anyagi kárpótlásáról
szóló törvényjavaslat T/4077. számon, Gyenes Géza és Kiss Sándor jobbikos képviselő urak
önálló indítványa, valamint ennek b) pontjában az egészségügyben működő szakmai
kamarákról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat T/4345. számon, itt szintén
Gyenes és Kiss képviselő urak önálló indítványáról van szó.

Aki a mai bizottsági ülésünk napirendjét elfogadja, kérem, ezt kézfelemeléssel erősítse
meg! (Szavazás.) 18 igen. Köszönöm. Aki nem fogadja el? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodik?
(Szavazás.) 1 tartózkodás.

1 tartózkodással a bizottság napirendjét elfogadtuk.

Döntés képviselői önálló indítványok tárgysorozatba-vételéről

Akkor rátérünk a mai bizottsági ülésünk napirendjének tárgyalására az önálló
indítvány tárgysorozatba-vételéről. Az első pontban az előterjesztők Gyenes Géza és Kiss
képviselő urak. Alelnök úrnak megadom a szót.

A Magyarországon 1931. január 1-je és 1960. december 31-e között lezajlott
járványos gyermekbénulást túlélő betegek anyagi kárpótlásáról szóló T/4077. számú
törvényjavaslat

Dr. Gyenes Géza (Jobbik) szóbeli előterjesztése

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Mint valószínűleg mindannyiunk előtt ismert, Magyarországon 1931-1960 között közel
16 500 gyermek betegedett meg járványos gyermekbénulásban. Amikor a járvány kitört, a
társadalom figyelme valóban a betegek felé fordult, és akkor, 1956-ban éppen egy Heine-
Medin-es utókezelő kórház alakult, akkor 160 ággyal, és nagyon sok gyermek bentlakását
lehetett elrendezni ezáltal, és erre a betegségre, paralízisre szakosodott szakemberek
rendszeresen ellenőrizték, gondozták ezeket a betegeket.

Gyakorlatilag, amikor ’59 után elkezdték Magyarországon a Sabin-cseppeket
alkalmazni, és nagyon jó eredménnyel tették ezt, a ’60-as évek közepétől a magyar társadalom
figyelme bizony, elfordult ezekről a betegekről. 1964-ben egészen pontosan 4 ezer gyereket
engedtek csak úgy kirepülni ezekből az intézményekből, és ezeknek a gyermekeknek,
betegeknek később, akik persze felnőttek és élve maradtak, gyakorlatilag a gondozása, az
utógondozása, utókezelése nem volt megoldott Magyarországon. Itt az állam bizony, egy
mulasztást elkövetett, így az az úgynevezett poliomyelitis szindróma, amely ezeknek a
betegeknek az állapotromlását okozta, illetve ez volt a neve ennek a szindrómának,
gyakorlatilag ezek a szindrómák kivédhetetlenek voltak, és bizony, ezeknek az amúgy sem jó
állapotú gyermekeknek, betegeknek tovább rontotta az állapotát.
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Mondhatjuk, hogy körülbelül 1980-tól 2000-ig teljesen megszűnt, semmiféle gondozás
és speciális betegellátás ezen a téren nem volt, és éppen a jelenleg működő, regnáló kormány,
az első Fidesz-kormány idején, 2000. január 1-jétől gondoskodott az akkori kormány, hogy
ennek a betegségcsoportnak legalább 6 darab úgynevezett rehabilitációs ágya legyen. Ezt a
hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézetben létesítették, ott vették át ezeknek a betegeknek
a gondozását.

Hogy ez most mit jelentett ennél a populációnál? Elég keveset, de a semminél valóban
több volt.

Gyakorlatilag mondhatjuk azt is, hogy az 1970-es évek közepétől egészen 2000-ig a
magyar állam bizony, egy mulasztásban volt, egy jogsértő magatartása következtében nem
volt erre a betegségcsoportra szervezett, célzott rehabilitáció, a megelőzés így nem
történhetett meg, az úgynevezett post-polio szindróma, röviden a PPS megelőzésére nem
történt semmi.

Gyakorlatilag ezáltal ezeknek a betegeknek az egészségi állapota olyan módon
károsodott, hogy visszafordíthatatlanná vált. Ezeket a betegeket ma már nem lehet
meggyógyítani, és ezek az emberek, ezek a felnőtt emberek igen nehéz körülmények között
élnek, hiszen gondoljunk bele, hogy gyermekkorban még a család legalább ott állt mögöttük,
de ezek most már nagyobbrészt idős, 60 év körüli emberek. Gyakorlatilag a legtöbb betegnek
már az a gondozó családja nem nagyon létezik, megszűnt, és ezeknek nincs olyan speciális
intézményük, ahol betegségük kapcsán kellő ápolásban részesülhetnek.

Gyakorlatilag az államnak az úgynevezett mulasztása kelthet véleményünk szerint egy
kártérítési igényt ezeknél a betegeknél. Amikor meginterpelláltam miniszter urat, illetve
államtitkár urat ez ügyben, hogy mit tervez a kormány a Heine-Medin-esekkel, és hogyan
gondolja a Heine-Medin-esek további ellátását, gondozását, igazán konkrét, kézzelfogható
választ nem nagyon tudtam kapni tőle. Időközben kialakult ez a koncepció, hogy egy
kárpótlást indítsunk ezeknek a betegeknek az érdekében azért, hogy az állam károkozását
némileg kompenzáljuk. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a törvényben
beterjesztett igény, ha azt a változatot lehet választani, mármint ha a beteg azt választja, hogy
egy egyszeri kárpótlást kapjon, ez egy több mint 50 milliárdos igény. Illetve bocsánat, ha
figyelembe veszem, hogy ’90-ben, az 1990-es népszámlálás idején körülbelül 9,5-10,5 ezer
közé tették az ilyen betegek létszámát, most 2011-ben úgy látjuk, hogy körülbelül 7-7,5 ezer
ilyen betegről van szó. Tehát ez az igény valóban egy nagy összegű, ugyan nem 50, de olyan
35 milliárdos igényt jelentene. Tisztában vagyunk vele, hogy ez nem egy kis igény
természetesen. Ez betegenként átlagolva körülbelül olyan 5-5,5 millió forintot jelentene, és
ebből kellene nekik gyakorlatilag a hátralévő idejükben gondozásukat, ápolásukat és
egyáltalán az életüket valahogy megkönnyíteni.

Ezért tisztelettel kérem a tisztelt bizottságot, hogy ennek a kérdésnek a fontosságát
átérezve, találja esetleg alkalmasnak az általános vitára a törvénytervezetünket, amit Kiss
Sándor képviselő kollégámmal együtt nyújtottunk be a Ház elé. Egyelőre ennyi, köszönöm
szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Véleményem szerint is egy rendkívül fontos
kérdésről van szó, és a bizottság tagjainak megadom a szót. Iván professzor úr!

Kérdések, hozzászólások, vélemények

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Kedves Kollégák! Képviselőtársak!
A Heine-Medin megrázta a világot annak idején, Magyarországon is, és amikor még én
kezdtem a klinikai munkámat, 1957-ben, bizony, számos olyan Heine-Medin-en átesett vagy
folyamatban lévő beteggel találkoztam, akiknek a sorsáról aztán a későbbiek során csak
nagyon szórványosan és csak keveset tudtam és hallottam.
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Két kérdésem lenne. Jelenleg hogyan néz ki, ezt a kérdést képviselőtársamhoz
intézem, körülbelül hány PPS-es betegünk van? A másik kérdésem, hogy a Heine-Medin-en
átesettek és a még megmaradt, az a bizonyos pár száz ember, és ezen belül a PPS-esek
gondozása, ellátása jelenleg van-e valami adatunk róla, hogy hogyan történik? Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, további észrevétel? Heintz képviselő úr!

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság!
Azt hiszem, hogy nincs vagy kevesen vannak, akiknek a családjában vagy az ismeretségi
körükben ne lenne olyan beteg, aki bizony, ezen a betegségen átesett annak idején, és aki
ennek a következményeit persze mind a mai napig viseli.

Elhangzott az, hogy kormányzati mulasztás történt annak idején, amely
Magyarországon ezt a bénuláshullámot okozta, hiszen gyógyszer már lett volna, csak éppen
nem törődtek vele. Éppen ezért a magyar államnak ugyanolyan erkölcsi kötelessége a korábbi
kormányok hibáit, bűneit orvosolni, mint ahogy ez más esetekben is megtörténik.

Éppen ezért a javaslat alapgondolata, a javaslat ötlete, a javaslat létjogosultsága
vitathatatlan és örvendetes.

Ugyanakkor hadd mutassam ezt az irományt, részletes indoklással együtt három lapon
elfér. Nyilván nem kell szaporítani a szót, itt nem arról van szó, hogy húsz oldal legyen, de
sajnos, ez a kis irat is számos alaki és formai hibát mutat fel, amely nem tesz jót az
alapügynek.

Néhány héttel ezelőtt egy szinte kerekes székesekből álló kis csapat szervezését
végeztük el Kósa Ádám európai parlamenti képviselőtársammal együtt, és 35 kerekes székes
okozott igen nagy riadalmat a Liszt Ferenc repülőtéren, de a 35 kerekes székes kijutott
Brüsszelbe, iszonyatos szervezés és odafigyelés és törődés volt az.

Ezt azért mondom, mert ezt az iszonyatos törődést, amit kell tenni, ezen a három lapon
én nem látom.

Tehát ha egyszer előveszünk egy ilyen rendkívül fontos ügyet, akkor azt ne – hogy
mondjam – pletykalapok színvonalának a szintjén, hanem igazán komolyan tegyük.
Nagytiszteletű kollégám is orvos, pontosan tudja, hogy miről van szó, de amihez nem értünk,
azt bízzuk másra. Tehát ebben a szövegben olyat, hogy orvosszakértői szerv, ne írjunk le,
mert ilyen nincsen, és mondhatnék tovább is ilyeneket, a MÁK hatásköre és költségvetési
szerv volta sem állja meg a helyét. Vannak itt olyan kisebb-nagyobb hibácskák, amelyek
mélyen színvonal alattiak.

Azt, hogy hogyan is állunk, ezt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal adataiból
lehetne összeszedni, ahonnan azt tudjuk, hogy 1930-1960 között, tehát a 30 év alatt mintegy
3328-an betegedtek meg. De azt, hogy ma ténylegesen hányan vannak, milyen jelenlegi
statikus állapotban vannak, kinél vannak olyan progressziók, amelyek az állapotváltozását,
romlását okozzák, ezekről nem rendelkezik, és nem vizsgálódik a törvény. Nagyon fontos
része, hiszen egyet ne felejtsünk el: egy rendkívül rossz gazdasági helyzet közepén van ez a
rendkívül jó ötlet.

Tehát most bizony, oda kell arra figyelni, hogy ha ténylegesen a gazdasági
kormányzathoz tudunk vinni egy ilyen jellegű kérdést, ha a költségvetésben egy ilyen jellegű

kérdéssel foglalkoznunk kell, akkor nem azt mondom, hogy fillérre, de majdnem fillérre
tudnunk kell, hogy milyen költség elé állítjuk a következő évben, években, és reméljük, hogy
ezek az emberek azért még sokáig élhetnek, akár évtizedekben is a költségvetést. Tehát ez az
anyagból mindenképpen hiányzik.

Azt még mindenképpen mondjuk el, hogy korrekt, megbízható adatokkal nem
rendelkezünk. Persze a körülbelül 2,5 ezer beteget elmondhatjuk, elmondhatjuk a 25
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milliárdos becsült összeget, de képviselőtársam, együtt üldögélünk a költségvetési vitában
most már egy ideje, ez nem így működik. Szóval azért egy kicsit komolyabban kell venni
magunkat, és nagyon komolyan kell venni azokat az embereket, akikről itt gondoskodni
kívánunk.

Éppen ezért az a javaslatom, hogy kérjük fel és kérjük meg a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatalt, amely kézbe tudja venni ezt a dolgot, amely fel tudja mérni a szakmai
hátterével, hogy hány beteget, milyen állapotú beteget érint ez a kérdés, és amennyiben ezt
megtettük, utána tudunk arról értekezni, hogy milyen típusú járadékra vagy egyösszegű

törlesztésre van szükség. Ezt azonban a kormány vagy az állam tudja eldönteni, mert az
elsődleges cél itt a betegek tényleges segítése, és az állapotromlása esetén is az ápolásának a
fedezése, ezt ne felejtsük el. Tehát ez a mi igazi feladatunk, és ennek a közép- vagy hosszabb
távú költségvonzata az, amely nélkül nem vagyunk hitelesek, amely nélkül úgy csinálnánk,
mintha a 36 kerekes székes csak úgy jön és felszáll a repülővel. Nem, ez egy irdatlan munka,
egy irdatlan szervezés.

Úgyhogy én a magam részéről azt javaslom a bizottságnak, megköszönve a
figyelemfelhívás tényét és szándékát a jobbikos képviselőtársaimnak, arra kérem a
bizottságot, hogy erre a vizsgálatra kérjük fel a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt,
és annak a birtokában lehet a kérdésről a jövőben nyilatkozni. Nem beszélve arról sem, hogy
nyilván egy ilyen rendkívül fontos törvényjavaslat esetében az a láb sincs megjelölve, hogy
honnan kívánunk elvenni. Hiszen pontosan tudjuk a kormányfő, illetve a kormány
alapszándékát, amelytől nem szabad eltérni, mert visszakerülünk a korábbi spirálba, amelyből
éppen hogy másznánk ki, hogy a költségvetés jelenlegi vázát szem előtt tartva kell nekünk ezt
a kérdést kezelni. Tehát ezért meg kell jelölni, hogy honnan szeretnénk elvenni ahhoz, hogy
ezen a valóban nagyon súlyos és megoldást igénylő problémán segítsünk. Köszönöm, elnök
úr.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kiss képviselő úr!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én vagyok az a korosztály,
amelyik még éppen megúszta ezt a súlyos betegséget. Nekem anyám mesélt arról, hogy az
akkori fiatal anyák hogyan rettegtek ettől. Tehát az én ismeretségi, baráti körömben is volt
ilyen gyermek, és én ezt már felnőtt fejjel értettem meg, hogy szegény anyám mit élhetett át
annak idején.

Heintz képviselőtársamra reagálva: aki tegnap ott volt az állatvédelmi törvény
részletes vitáján, talán még emlékszik rá, hogy a csincsillákról, a nyestekről és a nercekről
milyen hosszas vitát folytattunk. Úgy gondolom, méltatlan lenne, az Egészségügyi
bizottsághoz mindenképpen méltatlan lenne, ha ezt a javaslatot nem venné tárgysorozatba.
Természetesen lehet beszélni arról, hogy most ötvenszeres legyen, vagy tízszeres, húszszoros
legyen az életjáradék, vagy bármilyen formában megkapják ezek a betegek azt a - nevezzük
kárpótlásnak – segítséget, ami szerintünk őket megilleti, erről lehet vitatkozni, erre lehet
módosítók tömkelegét benyújtani.

A másik az, hogy most alaki és formai hiányosságokra hivatkozni, ezt is fura nekem
hallani, mert akik a plázatörvényt átfutották, na, annak az alaki és formai kellékeit aztán
igazán lehetett volna boncolgatni, és érdekes módon mégis tárgysorozatba vette nem a mi
bizottságunk, de egy másik bizottság. Tehát nem hiszem, hogy erre az alaki, formai
hiányosságra, és esetleg a törvényjavaslat színvonalára hivatkozni lehetne.

A másik az, hogy lehet hivatkozni – mint ahogy halljuk is – a nehéz gazdasági
helyzetre. De mikor leszünk jó gazdasági helyzetben, képviselőtársaim? Tíz vagy húsz év
múlva? Húsz év múlva ezekből a betegekből isten ne adja, de nem valószínű, hogy sokakon
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tudunk már segíteni. Ezeken a betegeken most kell segíteni. Tehát most, és nem tíz vagy húsz
év múlva, amikor csodás gazdasági fellendülés lesz a nemzeti együttműködés keretében.

Tehát azt javaslom a bizottságnak, hogy mindenképpen vegyük tárgysorozatba. Az,
hogy most a kormányzat és az egyéb hatóságok vagy szervek hogyan fogják felmérni azt,
hogy hány beteg van, milyen módon segítsünk, ez nem a mi dolgunk, ez a kormányzat
feladata. Szerintem megvan hozzá a megfelelő apparátus, hogy ilyen segítséget nyújtsanak.

Az, hogy most ezt tárgysorozatba vesszük, nem azt jelenti, hogy egy hónap múlva
vagy két hónap múlva a plenáris ülésen már beszélünk is róla. Tehát mindenképpen rossz
üzenete lenne, ha ezt a bizottság nem venné tárgysorozatba, és még egyszer mondom, és
sokadjára elmondom, módosítókkal, kapcsolódó módosítókkal akár az egész javaslatot át
lehet szinte dolgozni.

Tehát ezek szerintem, mondhatnám azt, hogy üres kifogások, az alaki és formai
követelményekre vagy pedig az előterjesztés színvonalára hivatkozni. Én mindenképpen
javaslom, hogy vegyük tárgysorozatba. Még egyszer mondom: arra pedig, hogy most
gazdaságilag milyen helyzet van, arra pedig abszolút ne hivatkozzunk, mert most kell
segíteni, nem pedig öt vagy tíz év múlva. Köszönöm szépen.

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

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! A
tárgysorozatba-vételt mindent egybevetve jó szívvel támogatjuk, azzal együtt, hogy Heintz
képviselő úrnak rengeteg mindenben igaza van feltehetően, és én is talán nyugodtabb lennék,
ha valamilyen határozati javaslat formájában lenne ez itt most előttünk, és egy komoly
felhatalmazást adna a kormánynak, hogy ezt a kérdést nagyon záros határidőn belül rendezze.

Ennyit szerettem volna elöljáróban mondani, és nagyon sajnálom, hogy nincs itt a
kormány egyetlen képviselője sem egy ilyen fontos dolognál… (Dr. Heintz Tamás: Nem kell.)
Nem kell, de milyen jó lenne, ha itt lenne, és egyéb ügyekben mindig számíthatunk az ő

véleménynyilvánításukra, most sajnos, nem.
Még egy megjegyzésem van, hogy bizony, nagyon sok mindent kellene tenni a

kerekes székesek normális élete érdekében, és azt gondolom, hogy ez a mindenkori
kormányok feladata, ezt mindenképpen tegyük hozzá, és rengeteg a tennivaló ezen a téren.
Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? Szabó képviselő úr!

DR. SZABÓ TAMÁS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előterjesztők
felé lenne kérdésem. Egyfelől azt szeretném megkérdezni, hogy állami jogsértés
felszámolásáról vagy annak egyfajta megoldásáról lenne szó? Van-e ennek előélete,
előtörténete az elmúlt időszakra vonatkozóan, magának ennek a szándéknak? Tehát most
értem és világos és egyértelmű a szándék, de itt hivatkozunk évtizedekre visszamenőleges
történetre. Magyarul, hogy akár az érintettek, akár bárminemű betegjogi szervezet, vagy bárki
ebben a kérdésben, tehát tudnak-e az előterjesztők erről, hogy van-e ennek valamiféle
előélete, volt-e már hasonló jellegű igény, kérdés, felvetés korábban?

Másfelől pedig azt is szeretném kérdezni, hogy az Európai Unión belül vagy bárhol a
környezetünkben van-e valamiféle idevonatkozó, ilyen jellegű tevékenységről vagy egyáltalán
ilyen jellegű eredményről információ?

Illetve egy további kérdésem még az, hogy a logikáját teljes mértékben értve, más
betegcsoportok esetében felmerül-e ez a fajta igény, és ha igen, akkor melyek azok, és a
továbbiakban mit generálhat egy ilyen jellegű elindulás?
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Mondom még egyszer: természetesen az alapgondolattal és a felvetéssel maximálisan
egyetértek, csak ezek az információk is szükségesek lennének. Szerintem még azelőtt, mielőtt
egyáltalán arról döntünk, hogy tárgysorozatba vesszük-e ezt a kérdést. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? Heintz képviselő úr!

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Alapvetően örömünkre szolgál, hogy a Magyar Orvosi Kamara alelnöke a
bizottságunk alelnöke is egyben, és ezért, mint felelős és felelősen gondolkodó orvos, az
Egészségügyi bizottságnak nyújtotta be a törvényjavaslatot. De egyet ne felejtsünk el
azonban, hogy amiről most szó van, alapvetően nem egészségügyi kérdés. Egészségügyi
kérdés akkor volt, amikor ez a betegség zajlott, akkor, amikor a betegségnek aktív vagy akut
stádiumai vannak. De alapvetően tudjuk jól, hogy ápolási, gondozási feladatokról, szociális
feladatokról van szó. Ezt javaslom, hogy legalább itt, az Egészségügyi bizottságban tegyük
tisztába, mert éppen ettől ilyen felemás az egészségügyi rendszerünk. Éppen erről van szó
most, hogy végre az egészségügyi és a szociális feladatokat külön kezelje a kormány, és külön
kezelje a költségvetés is, és mindannyiunk fejében legyen előbb-utóbb rend, hogy a kórház
egy aktív ellátást nyújtó intézet, és szükség van a krónikus és inkább szociális feladatokat
ellátó területre is. Nem is beszélve természetesen arról, hogy ebben az esetben az esetleges
járulék- és egyéb folyósítás kőkeményen a szociális tárcát érintő kérdés, mindamellett, hogy
költségvetési feladatról is szó van.

Azt pedig hadd mondjam el még egyszer, hogy nem véletlenül hoztam elő ezt a
repülőtéri példát. Ugyanis nem voltam hajlandó kamera elé állni, és nem is leszek, és most is
csak azért mondtam el az egészet, hogy érzékeltessem a helyzet fonákságát, és nagyon
szomorú lennék akkor, ha a politikai célok érdekében gördülnének a kerekes székek, mert ez
gyalázat és megengedhetetlen. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? Iván professzor úr!

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Nem is annyira kérdés, mint inkább egy kiegészítés,
hiszen elhangzott az, hogy van egy másféle betegségcsoport is, és történtek-e ezzel
kapcsolatosan valamiféle hasonló kezdeményezések. Nagyon sok úgynevezett slow vírus van,
tehát lassú vírus, fertőzések, betegségek után hosszú távon lehet látni, hogy sok évtized
múltán is, például az „A” vírustörzs, a nagy influenza pandémia után jött a Parkinson-
betegségek sora, de sorolhatnék egy sor egyebet is.

Az egy alapvető kérdés, amit Heintz képviselő úr elmondott, hogy vajon, a szociális
területé vagy az egészségügyé végül is a forrás, hogy kik állják a cechet magyarán mondva
ebben az ügyben. Nyilvánvalóan azért fontos tudni, hogy mennyien vannak, stb., ahogy itt
elhangzott, kik látják el most, hogyan történik.  Ez alapvetően egy erkölcsi kérdés, és ennek
az erkölcsi kérdésnek van egy úgynevezett fedezetjellegű kormányzati strukturális vonzata,
amiben évekkel ezelőtt, amikor az első Orbán-kormány volt, akkor többször is hangoztattam,
és többször is javasoltam, hogy tulajdonképpen a költségvetéseinkben folyamatosan
figyelemmel kellene kísérni azt, hogy vannak bizonyos ellátási szükségletet jelentő

problémák, amelyekben a szociál-egészségügy együtt kell hogy haladjon. Ilyen az egész
idősödés kérdése, ahol minden idősödő embernek előbb-utóbb megjelennek a kockázati
túlsúllyal jelentkező kórosságai, és megjelennek az ebből származó vagy ehhez kapcsolódó
szociális ellátás igényei, mégpedig ha lehetne, ez a jövő nagy álma, hogy személyre szabottan.

Ebben az esetben is igaz, hogy ez nem egy akut betegség, nem is egy szubakut
betegség, de kétségtelen, hogy a fellángolása vagy a sok évtizeddel később jelentkező újabb
megbetegedési események, történetesen egy újabb bénulás vagy a meglévő bénulás
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súlyosbodása, ez fennáll. Az tény, hogy a nagyobb ellátási igény, az ellátás, gondozás és a
szociális biztonság biztosítása, de az is biztos, hogy itt nagyon következetesen, folyamatosan
az orvos-egészségügyi kérdésnek ott kell lennie. Nem beszélve arról, hogy a legkorszerűbb
segítő, ellátó technikák is belekerülnek ebbe a kérdésbe, nem utolsósorban adott alkalommal
sebészi beavatkozások és így tovább.

Tehát ennyire élesen, mereven – tudom, a kassza kérdése ez – nem merném mondani,
hogy csak ez vagy csak az. A kettő együtt, és ebben kell egy olyan kompromisszumra
jutnunk, hogy a költséget, ami jelentheti ezt a bizonyos igényt, azt honnan kellene biztosítani
elsődlegesen. Én is híve volnék annak, hogy ezt nem elsődlegesen az egészségügyi kasszának
kellene fedeznie, hanem a szociális és egyéb, talán valamilyen kasszából kellene fedezni, de
ebből a szempontból nekünk hangsúlyozni kell, hogy elsősorban humán kötelezettség és
erkölcsi kötelezettség, amire rá kell a jelenlegi helyzetből származó problémáinkat is kötni.
Tehát nem lehet azt mondani, hogy csak így, csak úgy. Nyilvánvaló, hogy nemcsak pénzből
lehetne ezt, hanem sokféle egyéb, kombinált ellátási formához adott támogatásként is, illetve
nevezzük ezt most kárpótlásnak? Nem tudom, hogy ez kárpótlás-e, jogilag nem egészen látom
tisztán, de ezt a gondolatot azért mondom, mert számunkra nagyon is meghatározó a fiskális
politikában, a pénzügypolitikában és a forráspolitikában is alapvető szempontunk, hogy
klisézzük a dolgokat. Kénytelenek vagyunk a rendszabályok és a törvények mellett, és közben
ezeket nem lehet mellőzni, de tudjuk nagyon jól, hogy ezek klisézések.

Tehát ez a csoport is a maga szempontjából egy különleges, speciális dolog, és azon
kell gondolkodnunk és abban kell döntenünk, a témát mindenképpen fenn kell tartanunk, mint
ügyet, de azon kell gondolkodnunk, hogy ezt milyen komplex és milyen speciális csoportként
kezeljük, hogyan és miből. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor
visszaadom a szót alelnök úrnak.

Dr. Gyenes Géza (Jobbik) reagálása a vitában elhangzottakra

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Először is szeretném megköszönni a támogató
szavakat a különböző pártok képviselőitől, a kormány-, illetve az ellenzéki pártok
képviselőitől is. A feltett kérdésekkel kapcsolatosan egy pár konkrét választ nagyon röviden el
tudok intézni, Iván professzor úr kérdezett adatokat az elején, részben Szabó Tamás képviselő

úr is adatokat kérdezett, hogy milyen előélete volt ennek, mit tudunk, stb.
Megmondom őszintén, elhangzott egy kritika, hogy szakmailag mennyire alacsony

színvonalú ez a jogszabály. Bár utána Heintz képviselő úr jelezte, hogy ez nem szakmai
kérdés, hanem szociális kérdés. Elég érdekes, most mitől ilyen rossz és mitől ilyen
színvonaltalan ez a jogszabály. Én azért tudnék egy-két olyan, a kormány vagy fideszes
képviselő által beterjesztett jogszabályt, aminek biztos vagyok benne, hogy a mi alacsony
színvonalú jogszabályi előterjesztésünket sikerült még alul is múlnia. Tudnék egyet-kettőt, de
most nem mondok, mert nem erről szól a történet, tehát most hagyjuk az úgynevezett vitás
részeket, mert nem érzem etikusnak, hogy itt vitatkozzunk.

Szóba is került Heintz képviselő úr szájából, hogy ő nem szeretné, ha a kerekes
székesek politikát csinálnának ebből. Ez egy furcsa kijelentés, hiszen nyilván nem a kerekes
székesekre gondolt, hanem a Jobbikra, nem akarja, hogy politikai előnyöket szerezzen ebből
az egészből.

Megmondom őszintén, hogy azért vagyok elképedve, mert egy tisztességes parlamenti
képviselő azzal a szándékkal kerül be a magyar parlamentbe, hogy a magyar állampolgárok, a
magyar lakosság mindenféle problémáját valamilyen módon kezelje. Az, hogy mi jut a
kormánynak eszébe vagy mi nem jut eszébe, az természetesen nem egy olyan etalon, hogy ha
a kormánynak nem jut eszébe valami, és ha nekünk eszünkbe jut, akkor mi azt csak politikai
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célból akarjuk. Van ilyen vonzata, hiszen minden politika. Ha azt kritizálom, hogy miért
annyiba kerül a sor, ez is politika gyakorlatilag, úgyhogy nem értem ezt a szigorú kitételt,
hogy nem szeretné, hogy politikai célokra használjuk fel.

Nekünk nem az volt az elsődleges célunk Kiss képviselőtársammal, hogy mi
valamiféle hatalmas politikai célra használjuk fel ezt az egészet. Olyannyira nem, hogy azok a
támogató javaslatok, akik azt mondják, hogy támogatják az alapötletet, még a Ház elé
kerülését is támogatják, de úgymond módosítani kell, komolyabban kell venni ezt a kérdést.
Kérem, tegyék! Nyitottak vagyunk. Mi nem vagyunk hiú képviselők, ha ez az egész
kormányoldali javaslattá válik, és a végeredményében valamilyen szinten és módon ezeknek a
betegeknek és betegségcsoportban szenvedőknek a sorsán ez javítani tud, akkor mi még arra
is hajlandóak vagyunk, hogy úgymond kivonjuk magunkat és a nevünket levegyük erről a
törvényjavaslatról. Nekünk ugyanis nem az a fontos, hogy a politikai céljainkkal és a nem
tudom, milyen hozadékokkal törődjünk, hanem az, hogy ezen a betegségben szenvedő

rétegen, akit már gyógyítani nem lehet igazából, egyáltalán nem lehet, valamilyen módon
segítsünk. Ez a mi igazi célunk ebben az ügyben.

A gazdasági problémákat is megértem, de most értsem úgy azokat a felvetéseket, hogy
majd, ha a gazdaság rendbe jön, akkor talán érdemes lesz ezzel foglalkozni? Én is azt
mondom, amit Kiss képviselőtársam, addigra ezek a betegek – elnézést a durva fogalmazásért
– már nem fognak élni, és félő, hogy alulról fogják szagolni az ibolyát, és legfeljebb az
utódaik szörnyülködnek azon, hogy a gondoskodó állam hogyan törődött az ő kérdésükkel és
problémájukkal.

Még egyszer mondom: azok a kifogások, hogy ilyen-olyan hibás tartalmilag, és
egyébként is színvonaltalan, meg hogy orvosszakértői szerv nincsen, elkerülte képviselő úr
figyelmét, hogy természetesen mi egy ad hoc bizottságra gondoltunk, hiszen a
kérvényezőknek, hogy valójában szenvedtek-e ebben a betegségben, milyen utóbetegségeket
kellett elviselniük, ezt egy bizottságnak kell megállapítani. Mi erre gondoltunk.

A kormányzatnak az úgynevezett színvonaltalanságáról, és elnézést kérek, vissza kell
fognom magam. Én azért interpelláltam ebben az ügyben, és ha emlékeznek, azt kérdeztem
meg a tárca képviselőjétől, hogy legyen szíves elmondani nekem, hogy mi a helyzet ma
Magyarországon ezzel a betegségcsoporttal. Olyan színvonaltalan választ kaptam, semmilyen
választ, és akkor most nekem mondják, hogy én vagyok színvonaltalan? Nekem nincsenek
olyan adatbázisaim, mint a kormánynak, és a Heintz képviselő úr által említett, nem tudom,
milyen szakértői szervezet, akinek ezt ki kell adni, ez a kormány rendelkezésére áll. Miért
nem tudott a kormány képviselője egy tisztességes anyaggal felkészülni az interpellációmra?
Volt rá egy hete, vagy még több.

Természetesen még egyszer mondom: nem ez a lényeg, én is úgy gondolom, hogy ezt
fölösleges volt szerintem ilyen vágányra terelni, de nem én kezdtem ezt a dolgot. Azt hiszem,
azzal kellene foglalkoznunk, hogy minden lehetőséget és nehézséget is figyelembe véve,
egyébként a kormányoldali képviselők tisztességes szándékával, hogy támogatják ezt a
problémát, hogy ez a probléma megoldásra szoruló és meg kell oldani, ezért arra kérem őket
is, hogy valami olyan közös megoldást találjunk ki, amelynek akár áldozatul eshet a mi
előterjesztésünk, mármint hogy Kiss-Gyenes néven fusson. Legyen bizottsági előterjesztés,
legyen kormányoldali előterjesztés, de a törvény lényege és címe nagyjából megegyezzen, és
a szándék, hogy ezeket az embereket - akiknek most is azt mondom, hogy jogilag is, igenis,
kártérítési igényük lehet – valamilyen szinten kártalanítsuk. Hogy ez pénzbeli kifizetés vagy
egy olyan intézményi háttér vagy egy olyan gondoskodás, ami természetesen ettől a perctől
kezdve, mivel nem gyógyítható, inkább szociális jellegű kérdés, de akkor ez elinduljon, és
egyszerűen ezeknek az embereknek nyugodt lélekkel nézzünk a szemébe, és mondhassuk azt,
hogy utólag, pótlólag megpróbáltunk mindent megtenni értük. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Talán egyetlen kérdés, amit Iván professzor úr
feltett. Ha jól értettem, itt egy kérdés volt a tekintetben, a vastüdőre gondoltál esetleg,
professzor úr, vagy egyáltalán… (Dr. Iván László: Jelenleg ebben a bizonyos post-polio
szindrómában körülbelüli becslés szerint hányan szenvednek?) Bocsáss meg, csak ez mint
kérdés felvetődött.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Bocsánat, elnök úr. Én válaszoltam erre, csak nagyon
általánosan azt mondtam, hogy adatokat én is akartam kérni a kormányzattól, hogy hány van
ilyen. Így gyakorlatilag csak azokat a betegszervezeteket tudjuk megkérdezni, és ők csupán
körülbelüli választ tudnak adni, hiszen minden beteget természetesen az ő szándékuk szerint
képviselnek vagy éppen nem képviselnek, mert a betegnek nincs ilyen szándéka.

Ennek a szindrómának, amit itt elmeséltünk, több tünete van gyakorlatilag: fáradékony
ez a beteg, izomgyengeségben szenved ez a beteg, izom-, ízületi fájdalmai vannak,
alvászavara van, hidegre, fájdalomra fokozottan érzékeny, nyelési, légzési nehézségei vannak.
Ezek mind egy olyan tünetcsoport, amely az egyébként ezen átesett betegeknél jelentkezhet.
Ezt borzasztóan nehéz felmérni, és egyetértek azzal, hogy majd ezt a megfelelő intézmény
mérje fel. De csupán annak a célnak az érdekében is mérje fel, hogy végre akkor pontosan,
számszerűen, súlyossági foknak megfelelően, mint ahogy a tervezet is tartalmazza, tudjon
egyfajta döntést hozni valóban a kormány, egy olyan döntést, amiről úgy gondolja, hogy
erkölcsileg, sőt anyagilag is, a gazdasági helyzetre való tekintet nélkül is tud támogatni.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Heintz képviselő úr a megszólíttatás okán!

További kérdések, válaszok, reagálások

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen. Pontosan erre gondoltam.
Tényleg nem tudom, hogy egy nyelvet beszélünk-e. Világosan elmondtam a repülőtéri sztorit,
elmondtam, hogy nem engedtem oda semmiféle médiát, pontosan azért, mert – és most itt
tényleg reagálok a mondat másik felére – nem engedem meg, hogy a politika tolja a kerekes
széket. Ezt mondtam, és ezt magamra nézve, és bárkire nézve is kötelezőnek tartom, főleg ha
orvos az illető. Egy.

Kettő: azért most már szépen látszik, hogy egy jól becsomagolt és felépített politikai
áruról van itt szó az ügyben, sajnos. Sajnálom, egészen más volt az én felszólalásomnak a
végkicsengése, ismétlem még egyszer: nem tudom, hogy milyen nyelvet beszélünk végül is,
mert éppen ez volt az én felszólalásom lényege és összessége, mindamellett, hogy valóban
ennél többet érdemel ez a sok beteg, akiknek nem tudjuk még sem a számát, sem a tényleges
költségvetési igényét, nagyon sok mindent nem tudunk, és azért, hogy ezzel ne azok
foglalkozzanak, akik nem értenek hozzá, mert orvosok ehhez nem értenek, akármilyen furcsa.
Sok mindenhez értünk, ehhez nem, hanem ott van ez a bizonyos kormányzati szerv, amely ezt
gyönyörűen meg tudja csinálni, és a nevét tanuljuk már meg, mert mi szavaztuk meg:
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Ez van, punktum, ők csinálják az összes ilyen
jellegű vizsgálatot, illetve felmérést. Nekik kell időt adni, hogy tudjanak valóban
konszenzusra jutni a betegszervezetekkel. Tudjuk jól, hogy itt azért történtek régen, korábban
bizonyos ügyekben csalafintaságok. Erre ma nincs se idő, se pénz, és az embereknek sincs rá
türelmük.

Úgyhogy abszolút hadd kérjem már ezt még egyszer az előterjesztőtől, hogy gondolja
át, hogy ha én igazából magyarul beszéltem, akkor miről beszéltem, és ha úgy gondolja, hogy
igen, tudunk továbbmenni, mert erről van szó az én javaslatomban, hogy nem hagyjuk leülni a
dolgot, hanem lássuk tisztán a kérdést. Én csak annyit szeretnék kérni, hogy elmondta
nagyszerűen az előterjesztő a beteg tüneteit, én pedig azt mondom, hogy akkor vizsgáljuk ki,
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és legyen egy diagnózisunk, mert egyelőre ez nincsen. Diagnózis nélkül pedig nemigen
szoktunk gyógyszert dobálni a betegbe, csak ha olyan súlyos állapotban van, hogy nem érünk
rá megvárni a diagnózist. Remélem, itt van azért időnk arra, hogy azokat a legfontosabb
adatokat, amelyeket az előbb mondtam, itt a költségvetési vita küszöbén is akár, kapjuk meg,
amiben persze tudnak segíteni a betegszervezetek is, merthogy ők tudnak egymásról, mert itt
egyértelmű, hogy adathiány van. Ha adathiány van, akkor nem lehet költségvetési tételről
dönteni. Ez a legfontosabb tétel. Mindent fenntartok, amit az előbb mondtam. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss képviselő úr!

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Vissza kell utasítanom azt,
hogy a politika tolja a kerekes széket, már csak annak okán is, hogy ez egy 2500-3000 fős
populáció. Ha azt gondolják, hogy ezért a néhány szavazatért fog a Jobbik harcolni, hogy a
politika tolja a kerekes széket, ezt mindenképpen vissza kell utasítanom, ennek az egész
megközelítését. Ez az egyik.

A másik pedig, hogy képviselőtársam kérdezte, hogy az EU-ban van-e ilyen. Fontos az
nekünk, hogy az EU-ban mi van? Szerintem nem. Minket az érdekel, hogy itt mi van, nem
pedig az, hogy a Uniónak mi a gyakorlata. Nekem ez a véleményem erről. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hollósi képviselő úr!

DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.
Egyetértve szinte mindkét oldalról sok mindennel, nem mindennel, azért két megjegyzésem
volna a dologhoz.

Van egy latin mondás, amit nem mondok el, csak magyarul, hogy ha ketten ugyanazt
csinálják, az nem mindig ugyanaz. Mi itt országgyűlési képviselők vagyunk, részint egyéni
körzetből bekerülve, részint listás képviselők, igaz, hogy orvosok is vagyunk nagy
százalékban, ez igaz. De azért nem biztos, hogy ugyanaz a megítélés, ugyanaz a
gondolkodásmód kell, hogy jellemezze az országgyűlési képviselőt, mint mondjuk akár a
betegágy mellett a beteg pulzusát fogó és gyógyítani szándékozó orvosét. Semmiféle
minősítést nem társítanék hozzá, de nem ugyanaz.

Nekünk itt minden döntésünkben ezt kell figyelembe venni, hogy képviselők vagyunk.
A dolog másik oldala: az ügy másik pólusán álló emberekre gondolok most, amikor

ezt mondom, magamnak is vannak tapasztalatai, fogyatékkal élőkkel foglalkoztam és
foglalkozom napjainkban is, civil szervezetekkel, részt is vettem azon a fórumon, ahová az
államtitkárság meghívta az összes fogyatékkal élő civil szervezet képviselőjét. Egy nagyon
pozitív tartalmú és egy nagyon jó hangulatú megbeszélés volt, de ez részletkérdés.

Azt gondolom, hogy ez a betegcsoport sem, az ezzel a fogyatékkal élő emberek
csoportja sem érdemli meg azt, hogy különböző ilyen érzelemhullámok miatt – és most nem a
politikára gondolok – valamiféle hiábavalóságba lovaljuk őket, vagy olyan elvárásokat
támasszunk bennük, amire nincs meg most a lehetőség. Ezt megint csak visszautalva mondom
arra, hogy mi azért országgyűlési képviselők vagyunk, mi fogunk szavazni majd a
költségvetésről, és mi fogunk szavazni, hogy mi milyen sorra kerüljön, és mennyi kerüljön
oda, abszolút támogatható és jó szándékú kezdeményezésről van szó. Azt gondolom, hogy
mindezt azért mégiscsak figyelembe kellene venni, amikor döntést hozunk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy úgy tudnánk teljes körűen ezt a
vitát, inkább ezt a diszkussziót zárni, ha a bizottság azzal egyetért, miután látom, hogy a
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betegek képviseletében jelen tetszik lenni, megkérdezném, hogy ön kérne-e szót itt, a
bizottsági ülés keretében. (Dr. Hajnal József: Amennyiben szabad, akkor természetesen.)

Megkérdezem a bizottságot, hogy hozzájárul-e a bizottság minden tagja ahhoz, hogy a
képviseletükben megjelent dr. Hajnal József úrnak megadjuk a szót. (Szavazás.) Igen. Önt
illeti a szó, tessék parancsolni!

DR. HAJNAL JÓZSEF, a megjelent betegek képviselője: Köszönöm szépen. Egy
kicsit zavarban vagyok, nem voltam még ilyen helyen. Üdvözlök mindenkit. Sok-sok kérdés
elhangzott itt, amire sokkal könnyebb a válasz, mint ahogy ezt esetleg első látásra az ember
gondolná. Az, hogy valaki béna vagy nem béna, az eldönthető néhány másodperc alatt. Az,
hogy valaki Heine-Medin következtében kényszerült-e kerekes székbe, az a korabeli papírok
alapján ugyancsak száz százalékosan bizonyítható. Az, hogy most a post-polio szindróma az
esetében fennáll-e vagy nem, ezt a Pósfai-féle csapat meg tudja állapítani néhány hónapon
belül vagy néhány hét alatt. Ez az egyik mondandóm.

A másik az, hogy szociális vagy egészségügyi kérdés. Bizony, mind a kettő, mert sok
olyan ismerősöm van, aki bekerülve egy átlagos megyei vagy városi kórházba, bizony, nem
kapta meg azt az ellátást egy vakbélműtétnél vagy egy mandulaműtétnél, amire egyébként az
állapota miatt neki speciálisan szüksége lett volna. Amikor végre hazakerült, akkor
felfekvésekkel, különböző más egyébbel, tüdőgyulladással, stb. került haza, hiszen nem
várható el a nővérkétől, akinek 30 vagy 40 páciense van, hogy rá kiemelt figyelmet fordítson.

Tehát olyan szempontból egészségügyi kérdés is, hogy mondjuk megyénként legalább
egy kórtermet – látom, itt van Rácz úr, nagyon örültem, amikor megláttam, hogy itt van –
egy-egy kórházban létre kellene hozni, mert azért mi is öregszünk, egyre több lesz a
különböző problémánk. Tehát legalább egy kórtermet vagy osztályt régiónként vagy
valamilyen módon létrehozni, ahol fokozottabb ápolási igényt lehet kielégíteni. Vannak
speciális betegemelő és nem tudom, milyen eszközök, amivel az ellátást lehet biztosítani egy
ilyen ember számára is.

Hogy mi van az Európai Unióban? Nagyon sok ismerősöm, egyszerűen látva a
kilátástalanságot, elhagyta az országot, volt, aki ’75-ben, volt, aki ’82-ben, volt, aki ’89-ben,
és például Svédországban vagy Olaszországban olyan ellátást kapott, hogy bement egy
intézménybe, ahol számára speciális kerekes széket, speciális benzinüzemű négykerekű
járművet tudtak kialakítani, amivel aztán biztonságosan közlekedhetett. Tehát nyugaton ez a
dolog megoldott, tehát ez nem olyan probléma, mint nálunk.

Most még egy utolsó mondat, hogy én is azt gondolom, hogy nem a pénz itt a lényeg,
hanem az, hogy múlik az idő, és rajtunk valamilyen módon segíteni kellene, gondoskodni
kellene rólunk, mert azok a szülők, nagyszülők, testvérek, akik a gondozásunkat ellátják, azok
szintén megöregedtek, gerincsérvet kaptak, és még mondhatnám a továbbiakat. Nem akarok
itt érzelmi húrokat pengetni, és nagyon sok olyan ember van, aki idősek otthonában tengeti az
életét, és el lehet képzelni, hogy egy 50-valahány éves ember számára egy idősek otthona
milyen életlehetőséget biztosít. Köszönöm szépen, hogy megszólalhattam.

ELNÖK: Nagyon köszönöm az ön által elmondottakat. Heintz képviselő úr!

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót. Nagyon köszönöm Hajnal József
ügyvéd úrnak a szavait, annál is inkább, mert nagyon jó, ha orvosok között néha beteg is van,
legalább tudjuk, hogy mire esküdtünk fel. Köszönöm azt is, hogy azokat az ön által említett
felülvizsgálatokat ön is több hónapos feladatra datálja, amely alatt össze tudjuk válogatni és
szedni azokat a rászorulókat, akik a törvény hatálya alá eshetnének.

Azért egyet tisztázzunk a laikus közönségnek is, hogy azért ez a betegség ma már a
ritka betegségek kategóriájába tartozik, hiszen a felmérések szerint mindössze 110
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megbetegedés történt az elmúlt időszakban, azok is ilyen behurcolt és kezeletlen ügyek
voltak. Tehát azt javaslom a bizottságnak is, és ebben látok egy nagyon komoly előrelépést,
hogy mivel számos ritka betegség van, akik a számukban, a rájuk nehezedő szenvedések és
ellátási gondok miatt legalább akkora problémával küzdenek egyébként, mint a Heine-Medin-
ben szenvedők csoportja, éppen ezért két dolgot szeretnék kérni.

Az egyik az, hogy ügyvéd úrral vegyük fel a kapcsolatot személyesen, ha ön ezt nem
utasítja vissza, és egy személyes kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás alapján induljunk meg
ezen az úton, ezt nagy örömmel elvállalnám, másrészt pedig a jövőben mindezek a kérdések
együttesen kezelhetők lennének. Miután elhangzott itt az előbb az egyik kollégám szájából,
hogy milyen hasonló problémákkal küzdenek más betegségek viselői, erre válasz nem
érkezett, de a választ megadta az ügyvéd úr nekem azzal, hogy itt volt köztünk, és azzal, hogy
egyértelmű, hogy a ritka betegségek csoportjában kell és kötelező nekünk ezt a kérdést
kezelni. Innentől kezdve egészségügyi kérdés a kérdés, és ahogy ügyvéd úr nagyon pontosan
megfogalmazta, határterület, hiszen van ilyen és olyan része is.

Ügyvéd úr, köszönöm, hogy itt volt, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy ez
az ügy menjen a jövőben, és valóban tudjunk segíteni, olyan megoldás szülessen, amely
önöknek is és minden hasonló betegnek egyértelmű megoldást jelentsen. Ez már képviselhető

bőségesen. Köszönjük szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr!

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tényleg csak
röviden. Valóban elhangzott egy olyan kérdés, hogy mi van a más betegekkel, akik szintén
tolószékben élik az életüket, hiszen nemcsak a Heine-Medin kapcsán alakulnak ki. Úgy
gondolom, hogy arra való hivatkozással, hogy más is van, nemcsak Heine-Medin-esek, és
csak azért hivatkozunk rá, hogy ezért ővelük se foglalkozzunk, ezt mi nem nagyon tudnánk
elfogadni. Mi úgy gondoljuk, hogy az ebben a betegségcsoportban szenvedőknek kellene
először a kárpótlását rendezni, természetesen nem úgy, hogy a többieket is. Tehát ezt a
csoportot próbáljuk most behozni a képbe. Egy kormányszemléletet szeretnénk kialakítani,
hogy ahol valóban az állami felelősség megállapítható, mert el tudunk képzelni olyan
betegségcsoportokat, ahol a rehabilitáció elmaradt, vagy nem volt kellő szintű, ezekkel lehet
foglalkozni a későbbiek folyamán, de arra való hivatkozással, hogy vannak más ilyen hasonló
betegek, ezzel ezt a témát vagy ezt a betegségcsoportot is levenni, ezt egy kicsit sántító
dolognak tartom.

Nagyon örülök neki, és még egyszer mondom, képviselő kollégám mondta, hogy mi
ne politizáljunk ebben a kérdésben, ami mondom: számomra egy kicsit megdöbbentő volt, de
most örömmel hallom, hogy ő kész ezt az egész ügyet átvenni és kezelni, akár a
betegszervezetekkel. Nekem erre az a válaszom, hogy ennek én nagyon örülök, és fel tudom
ajánlani a segítségemet képviselő úrnak, ha elfogadja, de lehet, hogy politikai okból nem tudja
elfogadni egy ellenzéki segítségét, hiszen mi képviselők vagyunk, és nem orvosok, mert ha
orvosok lennénk, akkor biztosan elfogadná, és én is örömmel ajánlanám, de mivel mi most
politikusok vagyunk, ezért félek. De bennem semmiféle féltékenység nincsen, én akkor leszek
boldog, ha a Heintz Tamás képviselő úr által előterjesztett és a kormány által előterjesztett
törvényjavaslat, ami a Heine-Medin-eseknek valamiféle kárpótlásáról, sőt az összes
mozgásszervi betegnek a kárpótlásáról - ahol van állami felelősség a rehabilitáció
elmaradásában – szólna ez a törvény, és utána sugárzó arccal mondhatnánk azt, hogy igen,
segítettünk végre, állampolgárok.

Az állampolgárokon nagyon sokféleképpen kellene segítenünk, hiszen nemcsak ilyen
problémával küzdők vannak, ott vannak ugyebár a valutahitelt felvevők, a hitelkárosultak
problémái, de ezt ne hozzuk ide, a bizottság elé. Nekünk az a dolgunk, hogy megtaláljunk
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minden egyes problémás embercsoportot, hiszen értük vagyunk, ők küldtek minket ide, a
parlamentbe, próbáljuk őket képviselni, még akkor is, ha esetleg a kormánynak egyébként
anyagi vagy más nehézségei vannak. Ez nem lehet indoka annak, hogy ezekkel a kérdésekkel
ne foglalkozzunk, ne tegyünk javaslatot, még ha kompromisszumos is ez a javaslat.

Nyilván a Heine-Medin-esek is elfogadnak egy kompromisszumos javaslatot, de ők
annak örülnének, és egyáltalán nem agresszívak és nem politizálnak, hogy egyáltalán az az
elfelejtés, amiben részesültek, ez valamilyen módon most kompenzálva lenne. Ő mondta,
hogy nem a pénzkérdés az elsődleges, hanem a törődés, az ápolás, amiben sajnos, speciális
képzéseket kellene csinálni. Szóval én még tudnék rettentően sok olyan betegségcsoportot
mondani, nem akarom megelőlegezni, ott vannak a neuromuszkuláris betegségben szenvedők,
örökletes betegségben szenvedők, a Duchenne-sek például, azoknak is Magyarországon ma
nincs módszertani központjuk. Fogalmuk nincsen gyakorlatilag a szülőknek és az orvosoknak
sem, hogy milyen tanácsokat adjanak, hogy hogyan kell ezeket a betegeket ápolni.

És hogy mennyire fontos az ápolás, a Duchenne-sek példáját tudom mondani:
Magyarországon a Duchenne-sek átlagéletkora 18-20 év, ugyanez Svédországban – ott sem
tudják gyógyítani őket, csak Hajnal úr is mondott egy példát, egy svéd példát, hogy ott van
szociális gondoskodás, ezért nem probléma ott Heine-Medin-esnek lenni – a Duchenne-sek
átlagéletkora a 40 évet is eléri. Csupán azért, mert törődnek velük és ápolják őket.

Ha ilyen szemléletváltozást el tudunk érni a szaktárcánál, én nagyon boldog leszek,
akkor is, ha ez nem a mi nevünkön futó törvényjavaslat lesz. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a vitának, illetve a diszkussziónak ezt a körét
lezárom, és ha megengedik, két-három mondatban próbálom az elhangzottakat összefoglalni.

Nagyon köszönöm mindenkinek a megnyilvánulását ebben a kérdésben. Nagyon
örültem volna, ezt Hajnal úrnak szeretném említeni, hogy ha az itt jelenlévő sorstársai
mindannyian befértek volna ebbe a szűkös terembe, és megkérem, hogy irányukba legyen
szíves, az itt elhangzottakat mindenképpen továbbítani és elmondani.

Mi a parlamentnek azért egy bizottsága vagyunk, és én a napirendnek ezt a részét,
Gyenes és Kiss képviselő urak indítványát inkább elsősorban ilyen vitaindítónak tekintem, ha
úgy tetszik, ennek a problémának a megoldása kapcsán, és ezzel kapcsolatosan. Azért tartom
ezt nagyon fontosnak, és itt reflektálnék a Kiss és Gyenes képviselő urak által elmondottakra
is.

Mi a magunk részéről úgy gondoljuk, hogy kivétel nélkül mindenki empátiával és a
megoldás igényével próbált ehhez a kérdéshez közeledni. De a parlamenti munkában azért
mindannyian látjuk, hogy ezt ha el tetszenek fogadni, ha nem, nekem ezt mindenképpen
mondanom kell és mondom is, hogy ezen a területen a parttalan vitának, és annak a kérdés-
megközelítésnek, amikor egy kérdésről olyan formában tárgyalunk, amelynek nincsenek a
keretei és mélységei átgondoltan megfogalmazva, akkor tulajdonképpen ez elsősorban tényleg
– egyetértek Heintz képviselő úrral – politikai síkra terelődik, és ez nem lenne egy ilyen
kérdésben maximálisan szerencsés.

Tehát éppen ezért azt kérném a bizottsági titkárság részéről, hogy az itt
elhangzottaknak a szó szerinti jegyzőkönyvét a tárcához, a szociális tárcához, az NGM-hez és
mindenkihez juttassuk el, aki ebben a kérdésben illetékes. A bizottság napirendjét mi
határozzuk meg, és annyiszor hozunk ide egy témát, amennyiszer mi szeretnénk. Ezt
mindenféleképpen körbe kell járni, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan horderejű kérdés,
amelyben a megközelítés tökéletes. Gyenes képviselő úrnak azt a megjegyzését és azt a
hozzáállását nagyon köszönöm, hogy amennyiben szükséges, nem csupán önálló képviselői
indítvány, hanem legyen bizottsági vagy egyéb, mindegy, csak megoldás szülessen ebben a
kérdésben, még ha ez valóban a fogyatékkal élők problémát illetően nem is nagyon tág
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terület, de egy nagyon fontos terület az önök szempontjából, éppen az életkor
figyelembevételével is.

Tehát ennek megfelelően mindenképpen ezt a bizottsági napirendet le kell zárnom.
Tehát én a magam részéről lelkiismereti alapon is megkérdezném, szavazásra fogom feltenni
a kérdést. Tehát még egyszer előre szeretném bocsátani, hogy legyen olyan a végeredménye,
amilyen lesz a szavazásnak, vissza fogunk térni erre a kérdésre mindenképpen, nem azért
töltöttünk el egy és negyed órát ezzel a kérdéssel, mert ez számunkra nem fontos, nagyon
fontos. Én nagyon emlékszem Gyenes képviselő úr szóbeli kérdésére vagy interpellációjára,
már nem emlékszem, de ott voltam és hallottam a kérdést és a választ is. Nagyon fontos a
kérdés, ezt most mindenképpen lezárjuk e tekintetben, és mindenképpen folytatni fogjuk ezt a
kérdést, mert nagyon fontos. Nem összehasonlítva az egyéb betegségekkel, egyéb
problémákkal, mert ez nem lenne szerencsés.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Megkérdezem az elhangzottak alapján, hogy ki az, aki az indítvány tárgysorozatba-
vételét támogatja. (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki a tárgysorozatba-vételét nem támogatja?
(Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 14 tartózkodás.

Tehát 14 tartózkodással és 5 igen szavazat mellett nem vettük tárgysorozatba, de
mindenképpen vissza fogunk térni erre a kérdésre. Köszönöm szépen.

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény
módosításáról szóló T/4345. számú törvényjavaslat

Áttérnénk a napirendi pont második részére, a szakmai kamarákról szóló törvény
módosításáról szóló törvényjavaslatra. Itt is elsőként alelnök úrnak adnám meg a szót, mint
előterjesztőnek.

Dr. Gyenes Géza (Jobbik) szóbeli előterjesztése

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Megígérem, hogy
ez egy nagyon rövid javaslat lesz. Amikor a kamarai törvény az utolsó pillanatban itt, a
bizottság előtt módosításra került, amikor is az úgynevezett egészségügyben dolgozó klinikai
szakpszichológusok és egyéb más hasonlók, klinikai sugárfizikusok, klinikai biokémikusok,
klinikai mikrobiológusok kamarai tagságát elrendelték, ugyanis ezek a kollégák, akik ebben a
munkakörben dolgoztak az egészségügyben, és megszerezték ezt az egészségügyi
szakképesítést, plusz szakképesítést, hiszen nekik egyetemi diplomájuk volt korábban, akkor a
törvény úgy rendelkezett, hogy a Magyar Orvosi Kamara sorába kell őket felvenni.

Nyilván azért, mert ezek a kollégák, gyakorlatilag az egészségügyben dolgozó
kollégák, akikről szó van, nem tartozhattak sem a Szakdolgozói Kamarába eddig, sem az
Orvosi Kamarába, sem a Gyógyszerészi Kamarába nem kérhették a felvételüket. Tehát egy
ilyen szabadon lebegő valakik voltak, akik se etikai, se szakmai kontrollban értelemszerűen
nem részesülhettek, esetleg az ő szándékuk ellenére sem, vagy éppenséggel azonos
szándékból, hogy ők szeretnének tartozni valahová, de nem tartoztak.

Az utolsó pillanatban módosított törvény kapcsán rendelkezett úgy a jogszabály, hogy
ezeket a felsorolt egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőket, és akik az egészségügyben
egészségügyi dolgozóként dolgoznak, ezeket az Orvosi Kamara vegye fel.

Egy kicsit gyorsan született ez a jogszabály, ezért bizonyos szempontból elfelejtődtek
azok a dolgok, hogy azoknak a klinikai szakpszichológusoknak a példáját engedjék meg,
hogy elmondjam, akik először pszichológiai diplomát szereznek, egyetemi diplomát, aztán
elmennek az egészségügybe dolgozni. Ott gyakorlatilag klinikai szakpszichológusi
beosztásban – ne felejtsük el, hogy emberhiány van – dolgoznak, azzal, hogy a munka mellett
meg kell szerezniük ezt a szakképesítést. Tehát ezek már benne vannak a képzésben, az
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egészségügyben dolgoznak, egészségügyi dolgozók, de ezekről elfeledkezett a törvényalkotó,
de továbbra is lebegnek, azaz se etikai, se szakmai kontroll alá nem esnek, és ezek a kollégák
nem kerülhetnek be értelemszerűen a Szakdolgozói Kamarába sem, hiszen ott is
meghatározták, hogy kik azok, akiket a Szakdolgozói Kamara felvehet a tagjai sorába.

Ezért a javaslatom lényege az, hogy az egészségügyben már dolgozó ilyen
szakembereknek, akiknek mondom: pszichológus, fizikus, fizikatanár, villamosmérnök,
egészségügyi mérnök, kémikus, biológus, illetve laboratóriumi szakdiagnoszta egyetemi
képesítése van, és az egészségügyi ráképzéssel tudják megszerezni a klinikai és
mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológusi vagy klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági
szakpszichológusi, az okleveles klinikai sugárfizikusi vagy klinikai biokémikusi vagy klinikai
mikrobiológusi képesítésüket, mert akkor veszi őket működési nyilvántartásba az
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, ezek már dolgoznak a szakmában
minden kontroll nélkül, ezért az a javaslatom lényege, hogy a magyar orvosi kamarai tagságot
ezek a kollégák is kapják meg, mert más tagságot nem kaphatnak. A jogszabály szerint csak
oda kerülhetnek, már a képzésük ideje alatt is, hiszen nemcsak egyetemre járnak, vagy ezt a
szakképzést szerzik, hanem közben dolgoznak az egészségügyben, pontosan azért, hogy
egyfajta minőségbiztosítási kontroll alá lehessen őket venni.

Tehát ez a javaslat lényege. Ez körülbelül néhány száz, 100-150 embert érint
összességében, de úgy gondolom – nagyon helyesen -, hogy aki az egészségügyben
egészségügyi dolgozóként dolgozik, annak igenis, legyen egy minőségbiztosítási kontrollja,
és ezt tudja nyújtani a kamara.

Természetesen, ha ezt lehetett volna, és a jogszabályalkotó a Szakdolgozói Kamarába
sorolta volna őket, akkor az előterjesztésem lényege az lett volna, hogy addig a Szakdolgozói
Kamara vehesse fel. De itt másról van szó, a jogszabályalkotó ebben az esetben az Orvosi
Kamarát jelölte meg célállapotul, ezért javaslom, hogy ezt a sebtében történt
törvénymódosítást mindenféleképpen oldjuk meg, csak azért is, mert ha már megszerezte a
pszichológus a klinikai szakpszichológusi képesítését, a jogszabály szerint csak akkor vehető

fel a működési nyilvántartásba az Egészségügyi Engedélyezési Hivatal által, ha már kamarai
tag. De hogyan vegyük fel a kamarába, amikor még jelenleg a jogszabály nem teszi lehetővé?

Ezt egy kicsit olyan 22-es csapdájának érzem. Ennyi a javaslatunk lényege. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amellett, hogy a kiegészítő szakdolgozói kamarai
állásfoglalást itt is eljuttattuk mindenkihez, elsőként Horváth Zsolt képviselő úrnak adom meg
a szót.

Kérdések, hozzászólások, vélemények

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Én megpróbálok rövid lenni, de őszintén szólva, én nem tudok arról, hogy
a törvény kizárná ezeknek az embereknek a Szakdolgozói Kamarába történő felvételét. Tehát
erről nem tudok.

Azt gondolom, hogy a Szakdolgozói Kamarának minden további nélkül lehetnek
tagjai, amennyiben kérik a felvételüket. Nincs róla tudomásom. Ha mégis így van, akkor majd
korrigálni fog engem nyilván alelnök úr, hiszen az Orvosi Kamara főtitkáraként valószínűleg
nagyobb rálátása van a napi kérdésekre.

Ugyanakkor alelnök úr, azt szeretném, ha tisztáznánk, hogy annak idején, amikor nem
kis vitával - és most mindegy, hogy az én álláspontom akkor mi volt - létrehoztuk az
Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát, akkor eldöntöttük azt, hogy a Magyar Orvosi Kamara
hivatásrendi kamara lesz, annak tagjai orvosok lehetnek. Ez egy nem kis döntés volt, én nem
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értettem egyet vele akkor, képviselő úr, hosszasan érveltem ez ellen. Meggyőztek, ezt
alakítottuk ki.

Van egy Gyógyszerészi Kamara, van egy Orvosi Kamara és van egy Szakdolgozói
Kamara. Nem az iskolai végzettségen múlik, hogy ki, melyik kamarának a tagja, nem annak a
fokozatán, már ha szabad így mondanom. Ha egyszer erről így döntöttünk, én nem javaslom
azt, hogy ismét összekeverjük.

Akkori várakozásainkkal ellentétben egyébként kiválóan működik a Szakdolgozói
Kamara. Őszintén szólva, nem sértek meg más kamarákat, kiválóan működik a Szakdolgozói
Kamara. (Kubányi Jolán: Köszönjük szépen.) Itt tetszenek lenni? Bocsánat. Nem láttam önt.
Mentségemre szolgál.

Tehát azt gondolom, hogy ha és amennyiben valóban jogszabályi akadálya van annak,
hogy az egészségügy egyre specializálódottabb területén megjelenő, egyre speciálisabb
tudással, képzéssel rendelkező, igen magasan kvalifikált szakemberek kamarai tagságot
szerezhessenek a Szakdolgozói Kamarában, akkor ezt a jogszabályi hátrányt el kell tüntetni.
Akkor ennyiben én létjogosultságát érzem ennek a dolognak.

Ugyanakkor azt a vitát még egyszer nem nyitnám meg, hogy létrehoztunk egy tisztán
Orvosi Kamarát, létrehoztunk egy Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát, illetve a
Gyógyszerészi Kamarát. Most ezt nem keverném ide, mert ez egy viszonylag tiszta ügy volt
korábban. Én akkor ezt a vitát nem nyitnám meg, képviselő úr, ezért azt gondolom, hogy ez a
javaslat nem arról szól, mint ami esetleg a tényleges probléma lehet. A tényleges problémát az
előbb szóban vázoltam, hogy ha esetlegesen a kamarai tagság hiánya miatt etikai és egyéb
felügyeleti kérdések nincsenek tisztázva, akkor ezt tisztázni kell. Egy ilyen tartalmú
javaslattal akár foglalkozhatunk is, szerintem egyébként ezt akár a tárca is előkészítheti.
Általában azért mégiscsak jobb az, hogy ha egy ilyen előkészítés után kerül a bizottság elé, de
megcsinálhatjuk mi magunk is, ha ezt szükségesnek tartjuk.

Tehát én ezt a javaslatot nem támogatom, nem javaslom, hogy tárgysorozatba
kerüljön, a problémát megértettük belőle, alelnök úr, de még egyszer mondom, ha egyszer
eldöntöttük, hogy az Orvosi Kamara egy tiszta hivatásrendi kamara, akkor most már ne
keverjük össze újra. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait illeti a szó. Iván professzor úr!

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Azt hiszem, amit a képviselő úr elmondott, az teljesen
tiszta és világos. Magam is amellett vagyok, hogy mind a régi, még a világháború előtti
kamarai rendszert nézem, akár annak a történetét és annak a hivatásrendi csodálatos
szervezetét és működését - kivéve néhány problémát, de ez egy másik kérdés -, én is azt
hiszem, hogy tiszta kamarák alakultak meg. A tiszta kamarák működési területében nem
látom én sem annak akadályát, hogy például a szakpszichológusok, a pszichológusok, a
klinikai pszichológusok ne kerülhessenek megfelelő kamarai védettség alá, illetve kamarai
háttérrel ne rendelkezzenek.

Nyilvánvalóan ez a törekvés a jövőben még inkább ki fog éleződni, mert a speciális
státuszoknak, a speciális beosztásoknak, a speciális szervezésnek, az egészségügy
átrendezésének meg kell mondjam, hogy a felépítésében ezeket a tiszta profilú dolgokat, de
mégis védett csoportokat mindenképpen támogatnunk kell és meg kell tartanunk.

Én híve vagyok annak, amit Horváth képviselőtársam elmondott, úgyhogy ezt őrizzük
meg, és jól működnek, én is így látom. Egyetlenegy gondolatom támadt közben, de most az
Egészségügyi bizottságban vagyunk, hogy lényegében nagyon sokan dolgoznak kvázi
határterületeken, ismét csak ezt mondom, és ez visszaköszön mindenhol, az egész
történetünkben és a jelen helyzetünkben is, akik szociális intézményekben, de szakmailag
speciális feladatot látnak el, akár teamben, akár egyedileg. Tehát ott vannak a szociális
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mezőben, a szociális rendszerben, intézményes rendszerben működő például pszichológusok,
szakpszichológusok, ott vannak az egyéb speciális, határeset-ellátó szakembereink. Ezeket
abban meg lehetne erősíteni.

Nem tudom, ha a szociális kamara működik, akkor például a szociális kamara
egyáltalán ezzel a témával foglalkozik-e vagy sem, de azt tudom, hogy a szociális rendszeren
belüli speciális bevontságuknak és képzettségüknek megfelelően vannak szervezeteik.

Tehát összefoglalva: azt hiszem, hogy a három kamara tisztán működjék, ez lenne a
tanácsom, de a szociális területek, határeseti területek kérdését elővezetem, és erről esetleg
érdemes majd gondolkodnunk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, reflexió? Heintz képviselő úr!

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen. A tisztelt orvos kollégákhoz
fordulnék, akikkel teljes az összhang és a szeretet. Ez a törvényjavaslat legalább olyan
hiányos, mint az előző. Megértem a látókört, tehát hogy valóban az Orvosi Kamara
alelnökeként alelnök urat elsősorban az Orvosi Kamara érdekli, és az Orvosi Kamarába
esetlegesen beférő felsőfokú végzettségű szakemberek, de ha már egyszer ezt a kérdést
elkezdjük feszegetni, akkor a szakképző iskolába járó kislánykák, akik egészségügyi
intézményben dolgoznak, akkor nem kellene, hogy az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
tagjai legyenek?

Azok a medikusok, akik itthon vannak, és isten adja, maradnak, nem kellene, hogy
medikus létük alatt az Orvosi Kamara tagjai legyenek? Ugyanez vonatkozik a
gyógyszerészekre is.

Tehát van itt sok olyan egyéb kérdés, amely ha ezt a kérdést megnyitjuk, márpedig a
kérdés valós, akkor itt felmerülnek ezek az egyéb kérdések is.

Tehát nyissuk tágabbra az ablakot, ha hozzá kívánunk nyúlni a kamarai törvényhez, és
a kamarai törvény módosításában egységesen ezt a kérdést így vessük fel, szigorúan bevonva
természetesen az adott hivatásrendi kamarákat, mert nélkülük nem kellene sokat kukorékolni.
Ez az Orvosi Kamarában nem így van, mert nyilván alelnök úr kellő mandátummal bír arra,
hogy az Orvosi Kamara véleményét mondja. Nekem ennyi röviden.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Abban biztos vagyok, hogy alelnök úr, mielőtt az
indítványt beadták, az illetékesekkel egyeztetett, mondjuk a tárca szintjén is véleményem
szerint volt egyeztetés. (Dr. Gyenes Géza: Természetesen.) Úgy gondolom, hogy a kérdéskört
követően alelnök úrnak adnék szót.

Dr. Gyenes Géza (Jobbik) reagálása az elhangzottakra

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Megdöbbenve
hallgattam képviselőtársaimat, orvos képviselőtársaimat a steril, tiszta kamarákról, és hogy
miért akarok belekeverni másokat.

Elnézést kérek, nem én terjesztettem be és nem mi terjesztettük be a kamarai
törvénynek azt a módosítását, olvasom az elfogadott szövegét, miszerint a nem orvos és
egészségtudományi képzést követően szerzett alap szakképesítéssel rendelkező - ezért
mondtam, hogy lásd pszichológus -, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés
keretében egészségügyi szakképzést szerzett - lásd klinikai szakpszichológus, a
pszichológusból ez lesz - egészségügyi dolgozók esetében az (1) bekezdés szerint illetékes
szakmai kamara a Magyar Orvosi Kamara.

Ez az elfogadott törvény. Mi a fészkes fenét fogadtak el képviselőtársaim? Lehet, hogy
vitatták ezt, de ez egy elfogadott, hatályos törvény.
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Maradva a példánál. Ezeket a Szakdolgozói Kamara nem veheti fel. Volt önöknek
szakpszichológus tagja? (Kubányi Jolán: Nem.) Nem veheti fel. A törvény azt mondta, hogy
ezek a szabadon lebegő emberek, most nem sorolom fel az összeset, maradjunk a
szakpszichológusnál, ezek nem voltak semmilyen kamarának a tagjai, noha egészségügyi
dolgozóként, egészségügyi intézményekben, kórházakban, klinikákon stb. dolgoztak.

A javaslatunk lényege az, hogy az, aki az alapképzettségével, a pszichológusi
alapképesítésével szintén nem lehetett a Szakdolgozói Kamara tagja, egyáltalán nem lehetett,
tehát hiába mondjuk, hogy legyen ott, ezt törvény dönti el, nem mi, ezért azt mondjuk, hogy
ezek a szabadon lebegő emberek, akik már részt vesznek a képzésben, sőt urambocsá! abban a
szakpszichológusi státuszban dolgoznak az emberhiány miatt, amíg megszerzik a
szakképesítésüket, ezek az emberek változatlanul szabadon lebegnek a levegőben, hogy ezek
is tartozzanak valahová, hiszen amikor a szakképesítésüket megszerzik, nem az én ötletem, a
törvényalkotó ötlete volt - és hatályos törvény -, ezeknek a kamarába, az Orvosi Kamarába
kell belépni.

De én készséggel hajlandó vagyok módosítani a javaslatunkat úgy, hogy ezek a
szakpszichológusok a Szakdolgozói Kamarához tartozzanak. De ezt óhajtotta a
törvényalkotó? Nem ezt óhajtotta.

Másrészt pedig a tájékozottságról: drága, jó képviselőtársam, ma már harmadszor
mondta el, hogy a Magyar Orvosi Kamara alelnökeként Gyenes doktor ezt meg azt teszi.
Bocsánat, ha tudná, én a Magyar Orvosi Kamara alelnöke nem is lehetnék, mert
összeférhetetlen a politikusi mivoltommal, ezért én a kamarának nem vagyok választott
tisztségviselője. Tehát amikor én beszélek, akkor nem a kamara érdekében beszélek, hanem
politikusi minőségemben észrevettem egy olyan törvényi lyukat, amit szerettem volna
valamilyen módon befoltozni, pontosan azért, hogy a senkihez és sehová nem tartozó
emberek is végre meg tudják kapni azt az érdekképviseletet, de ezt félve mondom, hanem azt
a minőségbiztosítási kontrollt, ami nélkül Magyarországon az egészségügyben beteggel nem
szabad foglalkozni.

De ha önök azt mondják, hogy tartozzanak a Szakdolgozói Kamarába, a probléma
megszűnt, mert akkor a Szakdolgozói Kamara lenne az. De a Szakdolgozói Kamarába eddig
sem tartozhattak, és a törvényalkotó ezért nevezte meg, hogy a Magyar Orvosi Kamarába kell
belépniük.

Nem arról szól a törvénymódosításom, hogy én ezt a steril orvosi kamarát el akarom
itt sekélyesíteni, meg bele akarok keverni, ezt már a törvényalkotó helyettem megtette. A
tárcával egyeztettem, ők is vették azt a problémát, hogy igen, ezek valahogy kimaradtak ebből
az egészből, és valahová őket is be kell sorolni ennek érdekében.

Ezért erről szólt a javaslatom. Nem kell ebbe se politikát, se semmit bevinni,
egyszerűen egy hiánypótlásról lenne szó, semmi másról nem szól a javaslatom. Tisztáztam a
Szakdolgozói Kamara itt lévő képviselőjével, hogy nem egy bizonyos embert vagy szakmai
kört akarunk mi onnan kivenni. Nem. Ami hozzájuk tartozik, az tartozzon hozzájuk, de amit a
törvényalkotó nem hozzájuk tartozónak írt le, az végre kerülhessen be abba a kamarába,
ahová tartozik, a Magyar Orvosi Kamarába. Ennyit szerettem volna mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Heintz képviselő úr!

További kérdések, válaszok, reagálások

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Akkor megint beszéljünk
magyarul. Teljesen egyetértünk azzal a felvetéssel, hogy valahová tartozniuk kell ezeknek az
embereknek. Arra a kérdésre viszont nem kaptam választ az előterjesztő kollégámtól, hogy mi
lesz – még egyszer mondom – a képzésben álló mondjuk nővérkékkel és egyéb
szakdolgozókkal. Tehát valami ilyesmit kellene itt megválaszolni.
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Azt pedig bocsássa meg nekem, drága alelnök úr, hogy maga nekem ilyen
ikonemberként továbbra is az Orvosi Kamara alelnöke, itt belül, tudat alatt…

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Drága képviselőtársam, sosem voltam a kamara
alelnöke, főtitkára voltam.

DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Szóval nagy embere, mindegy. De én ezt nem
bántásként használom, hanem elismerésként, a hosszú, rögös úton tett főtitkári feladatok
elvégzéséért. Szóval ne tessék már pejoratív értelemben érteni, drága mester, mert nem annak
szántuk. Én becsülöm a kamarát, magam is tagja vagyok, nincsen ezzel semmi gond.

Szóval még egyszer: az a kérdésem egyedül, és erre kérem a választ, hogy ha az illető

pszichológus megszerezte a szakképesítését, beléphet a kamarába a törvények szerint, de mi
van az egyéb képzésben részt vevő bármely, a kamarába belépendő emberrel? Ez a kérdésem.

ELNÖK: Horváth képviselő úr!

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Alelnök úr, én igyekeztem
pontosan fogalmazni, ha mégsem sikerült, akkor elnézést. Tehát arra utaltam, hogy ön, mint a
kamara főtitkára, a „volt” szó kimaradt, ezt tekintse egy lapszusnak a részemről. Az lehet,
hogy furcsán hangzik, de egy kormánypárti képviselő sem ért mindig egyet azzal, amit
megszavaz. (Dr. Gyenes Géza: Szíve-joga. Nem meri!) Nem arról van szó, hogy nem meri,
hanem arról van szó, hogy van egy olyan, amit kormányzási fegyelemnek hívnak, de erről
nem akarok hosszas vitát nyitni.

Ön egy új javaslatot hozott, és én az új javaslatról elmondtam a véleményem, és azt is
változatlanul fenntartom, hogy ha ezt a kérdést újraszabályozzuk, akkor azt gondolom, hogy
vissza kell térni ahhoz a szabályozáshoz, amelyik tiszta orvosi kamarát fog csinálni. Ha
nekiállunk ezeket a felsorolásokat csinálni és törvénybe bepakoljuk, akkor állandóan
törvényeket fogunk módosítani. Ugyanis képviselő úr, olyan elképesztő tempóban változnak
ezek a határterületi képzettségek, végzettségek, példának okáért rögtön mondok egy lyukat,
úgy hívják, hogy orvosbiológus mérnök. Nem sok van belőle Magyarországon (Dr. Heintz
Tamás: Mennek el.), mert egy rendkívül speciális képzés. Besorolva van? Nincs. A nevében
ott az orvos, de orvosi diplomája nincs. Az orvosin képezték őket? Igen.

Tehát képviselő úr, csak ezért mondom, hogy nem a szakmai féltés van benne, hanem
egyszerűen a használhatóság kérdése. Annak idején, amikor egy nagy vita volt arról, itt a
hátam mögött ülők a megmondhatói, hogy én még zárt ajtók mögött is vitatkoztam velük,
mert ha jól emlékszem, éppen államtitkár voltam. Akkor nagy vitákat folytattunk le arról,
hogy szabad-e szétszedni vagy nem szabad szétszedni, egyáltalán önálló kamara kell-e a
szakdolgozóknak vagy nem kell. Még akkor ezek is kérdések voltak.

Ma úgy tűnik, hogy nem nekem volt igazam, az idő azt igazolta, hogy az önálló
szakdolgozói kamara megállja a helyét, jól működik, szükség van rá, és az egészségügyön
belül a szakdolgozók fogalmi köre folyamatosan tágul, folyamatosan változik. A
sugárbiológustól kezdve nem sorolom végig a szakmát, olyan magasan képzett emberek
vannak, hogy már ők is úgy tudnak beszélni, hogy mi nem értjük, hogy mit mondanak. Ez
eddig az orvosokra volt jellemző, de most már eljutottunk erre a szintre.

Ezért mondom, hogy ésszerűbbnek tartom, hogy ha nem állandóan a törvényt
módosítgatjuk minden új, megjelenő végzettség esetében, vagy már meglévő, de eddig nem
kezelt végzettségek esetében, tuti, hogy mindig ki fogunk valamit felejteni, és állandóan
képződik újra új és új.

Ezért én most is azt mondom, hogy akkor generálisan tekintsük át ezt a kérdést. Én ezt
a javaslatot, ugyanúgy, mint az előzőt, egy problémafelvetésnek tekintem, képviselő úr, és a
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tárca figyelmét fel kell hívnunk arra, hogy ezt a kérdést, úgyis jön be az egészségügyi
salátatörvény, ha abba nem fér bele, akkor a következő félévben, de ezt a kérdést
megnyugtatóan, hosszú távon és generálisan rendezni kell. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr, és a vitát ezzel le is zárom.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Heintz képviselő
úr felvetésére nem kívánok válaszolni, ő nagyon kedves, hogy úgy gondolja, de azért az is
hozzátartozik nyilván a különböző dolgok tudásához, hogy ki, mi volt. Nem olyan nagy ügy
ez végtére, és teljesen mindegy. Kaphattam volna elnöki titulust is tőle, de nem kaptam, de
egye fene, ezért nem sértődöm meg.

Horváth képviselő úr felvetésére: képviselő úr jelezte egy korábbi, előző
felszólalásában, hogy azért van egy kormányzási fegyelem. Én erre hivatkozom. Ezt a
törvényt a kormány adta be, illetve hozta ki, gyakorlatilag elfogadtuk. Tehát a kormányzási
fegyelem azt kívánja, hogy ennek a törvénynek egyelőre eleget tegyünk.

Ha egyetértünk abban képviselőtársammal, és Heintz képviselő úrnak volt egy
kérdése, hogy mi legyen azzal a nővérrel, aki már dolgozik az egészségügyben, de még nem
szerezte meg azt a nővéri, ilyen, olyan, akármilyen végzettségét. Bocsánat, én pontosan ezt
mondtam, hogy az a probléma, hogy az egészségügyben dolgoznak olyanok, most mindegy,
hogy nővérként, és oda, abba a kamarába fogják felvenni, ha majd nagyfiú lesz vagy nagylány
lesz, a Magyar Orvosi Kamarába, ahogy a törvényalkotó akarja. A lényeg az, hogy ezek az
emberek tartozzanak valahová minőségbiztosítási szempontból.

Ebben remélem, egyetértünk, mert ha lesznek új szakterületek, amit Horváth képviselő
úr is említett, kell egy olyan generális szabály, hogy akármilyen új szakterületet kitalálnak, az
vagy a szakdolgozói, vagy az Orvosi Kamarába tartozzon, vagy ha majd úgy módosítjuk a
törvényt vissza, hogy az Orvosi Kamara csak echte orvosokból álljon, és a többi hess onnan,
és az kerüljön a Szakdolgozói Kamarába, én ez ellen sem leszek. Nekem nem az volt a
lényeg, hogy az Orvosi Kamarába kerüljön, hanem az, hogy ezek az emberek ne legyenek
úgymond szabadon lebegő, sehová nem tartozó és egyáltalán semmilyen minőségbiztosítási
kontroll alá nem vethető emberek. Ez az igazi probléma.

Tehát én ebben teljes mértékben el tudom fogadni, hogy ezt a kérdést kezeljük
globálisan. Azért kezeltem úgy, ahogy, mert ez momentán egy hatályos törvény. Nekünk, a
kamarának, legalábbis az Orvosi Kamarának csak ezt a problémát engedi kezelni, mert azt,
hogy az Orvosi Kamarába ki kerüljön bele, ezt a törvényalkotó mondta ki, nem én.

Ezért úgy gondolom, hogy még ez is helytálló, és ebben olyan nagyon sok elő- és
utótanulmányra nincs szükség, mert ezek az emberek jelentkeznek az Orvosi Kamarába, és
odajönnek, hogy én pszichológusként már dolgozom a rendszerben, részt veszek a képzésben,
most maguk felvesznek engem? Erre azt tudjuk mondani, hogy nem vehetjük fel, mert a
törvény nem rendelkezik róla, viszont majd felvesszük akkor, ha megszerzi a
szakpszichológusi képesítését, és ha működési nyilvántartásba veszi az EEK, aki viszont
addig nem veheti nyilvántartásba, amíg ő kamarai tag nem lesz.

Ezt az ellentmondást, ezt a 22-es csapdáját nem lehet másképpen feloldani
véleményem szerint, de én egyetértek minden ilyen generális megoldással.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Zsolt képviselő úr!

DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Elnézést kérek, képviselő úr, nem akartam szólni,
miután arról beszéltünk, hogy ezt felvegyük-e egyáltalán tárgysorozatba, és most már ehhez
képest egy korrekt általános vitát folytatunk a javaslatról, de a helyzet az, hogy meglévő
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szakdolgozói kamarai tagok kerülnének ki ezen módosítás hatályával a szakdolgozói kamarai
tagságuk alól, képviselő úr. (Dr. Gyenes Géza: De ez tévedés!)

Nem akarok általános vitát folytatni akkor, amikor a javaslat erre nem alkalmas. Ezért
kértem, hogy ne ezt a javaslatot tárgyaljuk, tekintsük problémafelvetésnek, mert összetettebb,
tágabb annál, mint amennyire képviselő úrék gondolják, ez mély meggyőződésem. Ezért ez
erre itt most nem alkalmas.

Másfelől egyébként most is azt mondom, hogy az egészségügyi törvénykezés
elsődleges kezdeményezője a problémafelvetések után az egészségügyi tárca. Tehát nekik kell
a labdát odadobni az asztalukra, hogy igenis, szabályozzák ezt a kérdést, és hozzák ide elénk,
amit ha szükséges, akkor mi majd módosítunk, de egy világos megrendelést tudunk adni az
egészségügyi kormányzat irányába, hogy mi az, amit mi elképzelünk, képviselő úr, de ezt a
normaszöveget én így nem tartom elfogadhatónak.

ELNÖK: Alelnök úrnak adom meg a szót.

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Egy mondat. Még egyszer mondom
képviselőtársamnak, hogy egyeztettem a Szakdolgozói Kamara alelnökével, hogy ezek, akiket
itt felsoroltam, tagjai voltak-e vagy nem. Azt mondta, hogy nem. Mi nem akarjuk a jelenlegi
szakdolgozói kamarai tagságot megszüntetni, ez Balogh Zoltán elnök úr tévedése, amit ő
ebben a levélben írt. Mi nem akarunk olyat elhozni, aki a Szakdolgozói Kamarába tartozik, az
jó helyen van ott. Mi azokat akarjuk – még egyszer mondom – kamarai lehetőséghez juttatni,
akik eddig is úgynevezett szabadúszók voltak, és nem tartoztak sehová.

Tehát nem igaz az, hogy mi most jelenleg szakdolgozói kamarai tagokat akarunk az
Orvosi Kamarába áthúzni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kamara részéről alelnök asszonynak adom meg a szót.

KUBÁNYI JOLÁN alelnök (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara):
Köszönöm szépen a lehetőséget. Kubányi Jolán vagyok, a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara alelnöke. Néhány olyan dologra szeretnék reflektálni, amit egy kicsit
érdemes tisztázni, egy kicsit pedig úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy valóban a
törvény vonatkozásában egyszer és mindenkorra rendezésre kerüljön.

Az egyik az, amit Heintz képviselő úr felvetett, tehát ápolók, illetve majdan leendő

szakdolgozók nem lehetnek tagjai egy köztestületnek, csak abban az esetben, hogy ha
végeztek. Pártoló tag vagy ifjúsági tag a szakmai szervezetek vonatkozásában lehetséges és
jelentkezik, de köztestületeknél, kamaráknál ezt nem én, hanem a törvény nem engedi meg.
Tehát mi magunk között ilyen csúnyán szoktuk fogalmazni, hogy a kész anyaggal dolgozunk.
Tehát ez az Orvosi Kamarában és a Gyógyszerészi Kamarában ugyanígy jelentkezik, hiszen
egy törvény van, tehát medikusok vagy hallgatók nem lehetnek tagjai, ezt kizárja a törvény.

Ezt szerettem volna tisztázni.
A másik lényeges és fontos dolog, amit professzor úr felvetett, hogy a szociális

szférában dolgozók. Elég sok gond és probléma jelentkezett a Szakdolgozói Kamarában,
hiszen egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik és a működési nyilvántartásban szerepel, de
a szociális szférában dolgozik. Ez egy ellentmondás volt, hogy akkor ők most tagjai vagy nem
tagjai a kamarának.

Mi erre állásfoglalást kértünk a tárcától, mely állásfoglalás egyezett a mi sorok között
olvasott gondolatainkkal, miszerint igen, tagja kell hogy legyen, hiszen azért, mert szociális
intézményben dolgozik, az egyéb más feltételeknek megfelel, ráadásul egészségügyi
tevékenységet végez, akkor rá vonatkozólag ugyanúgy kötelező a kamarai tagság.
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Hál’ istennek egyezett a véleményünk az ágazat állásfoglalásával, úgyhogy ily módon
a szociális szférában dolgozó egészségügyi szakdolgozók is bekerültek a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamarába.

Megjegyzem, örömmel mondom, hogy 90 ezer fő a kamara taglétszáma. És amit
alelnök úr említett, az pusztán tisztázásra váró dolog. Én egyetértek azzal, hogy a klinikai
szakpszichológusok például tartozzanak az Orvosi Kamarához, csak a levelünket azért írtuk,
és ezt egyértelművé kell tenni, mert ha csak azt a megfogalmazást használom, hogy az
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésből kikerülők, az vonatkozik azokra, akiket mi
itt röviden felsoroltunk, hogy MSC egészségügyi szakmenedzser, vagy akár klinikai
laboratóriumi kutató vagy táplálkozástudományi szakember. Ezek jelen pillanatban, igaz,
hogy nagyon gyér létszámmal, hiszen ezek új képzésből kikerült, egyetemet végzett
kollégáink, ezek már a mi kamaránkban benne vannak.

Tehát azért emeltünk mi szót itt, ebben a levélben, hogy a későbbiekben ez ne okozzon
problémát. De megítélésem szerint ezt egy jó megfogalmazással rendezni és tisztázni lehet, és
akkor úgy, ahogy Gyenes Géza alelnök úr is elmondta, a klinikai szakpszichológusok
értelemszerűen tartozhatnak az Orvosi Kamarához. De ha ezt a megfogalmazást alkalmazzuk,
akkor Horváth képviselő úrnak igaza van, mert akkor könnyen kiderülhet az, hogy az, akik
egyetemi végzettséggel bíró, például táplálkozástudományi szakember, akkor ő átkerülhet az
Orvosi Kamarához.

Tehát hogy ez a probléma ne következzék be és ezt rendezni tudjuk, egyértelmű
megfogalmazás szükséges, amennyiben módosításra kerül a sor.

Végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni Horváth képviselő úrnak a
kedves szavakat, holott nem is tudta, hogy a háta mögött ülök. (Dr. Iván László: Megérezte. –
Derültség.) Igen, megérezte. Külön szeretném megköszönni az elismerést. Köszönöm a
lehetőséget.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönöm szépen. Körbezártuk a kérdést. Úgy gondolom, hogy a szavazás
előtt mindenképpen szeretném jelezni, hogy ennek a szó szerinti jegyzőkönyvét helyettes
államtitkár asszonynak, Páva Hannának juttassuk el, aki végigvitte ezt a törvényt egyébként a
parlamenti szavazásig, és ebben kérjük az írásos állásfoglalását.

Ezt követően szavazásra tenném fel a kérdést, hogy ki az, aki az indítvány
tárgysorozatba-vételével egyetért. (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem ért egyet? (Szavazás.) 14
nem. Köszönöm szépen.

Tehát nem vettük tárgysorozatba.
Szeretném kérdezni, hogy az egyebekben van-e valakinek bejelentenivalója. (Nincs

jelzés.) Amennyiben nincs, szeretném jelezni, hogy a jövő héten ennél valószínűleg hosszabb
bizottsági ülésre kell számítani, legalább négy napirenddel. Most nem szeretném részletezni,
és a szerdai napon szeretnénk bizottsági ülést tartani, azt is megmondom, hogy miért. Azért,
mert költségvetés, adótörvények, és reményeink szerint a kórháztörvény és a megalapozó
törvények lesznek napirenden. Ilyen értelemben tehát legalább négy napirendünk lesz, és
hogy legyen idő felkészülni, mindenképpen visszatérnénk a szerdai 10 órás ülésezéshez.

Köszönöm mindenkinek a megjelenést és a bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 54 perc)

Dr. Kovács József
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a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


