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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/4662. szám)  
(Általános vita) 

2. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4656. szám)  
(Általános vita) 

3.. a) Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365. 
szám)  
(Általános vita) 

b) Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2012. évi költségvetési 
javaslatáról (T/4365/3. szám  
c) A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2012. évi 
költségvetésének tervezetéről (T/4365/1. szám) 

4. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a parlament Egészségügyi bizottságának 2011. október 19-
ei, mai ülésén. Az előzetes napirendi javaslatokat mindenki megkapta. Ezt nem olvasnám fel, 
majd akkor, amikor a napirend elfogadására kerül sor. 

Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem, ha nem is mindenkit név szerint, de a 
napirendünk előadóit, a NEFMI részéről Cserháti Péter helyettes államtitkár urat és jelen lévő 
kedves munkatársait, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Kanyó Lóránt osztályvezető 
urat és munkatársait. A későbbiekben Banai Péter helyettes államtitkár úr jelezte a 
költségvetésnél a részvételét, és szeretettel köszöntöm az OEP részéről főigazgató-helyettes 
asszonyt, és mindenkit, aki jelenlétével megtiszteli a bizottság mai napi munkáját. 
Megkérdezném, hogy napirend előtt van-e valakinek a bizottság részéről hozzászólása. 
Kovács képviselő úr! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Miután a napirendről vita 

nélkül dönt a bizottság, szeretném elmondani, hogy ismételten kezdeményeztük a napirend 
kiegészítését azért, mert bár a tegnapi napon lefolyt a megyei önkormányzati 
intézményrendszer államosításának vitája a parlamentben, meglehetősen hosszúra nyúló 
módon, számos kérdésre a vitában sem kaptunk választ. A mai napig nem sikerült 
megkapnunk, elnök úr, a kormány, illetve a megyei elnökök között megkötött megállapodás 
szövegét. Továbbra is sérelmesnek tartjuk, hogy egy ilyen megállapodást a parlamenti 
képviselők miért nem ismerhetnek meg. Számos részlete ennek az államosítási folyamatnak, 
illetve az államosítást követő működésnek a szervezeti rendszere nem ismert. Mindaddig 
fogjuk kezdeményezni ennek a napirendnek a megtárgyalását a bizottságban, amíg erre 
megfelelő és megalapozott választ nem kapunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! A parlament tegnap esti vitájában 

én kétperces hozzászólás keretében elmondtam, hogy Magyarországon ma az adatvédelmi 
törvény keretein belül minden dokumentumhoz mindenki hozzáférhet és hozzájuthat 
természetesen. Rá kell menni az adatvédelmi biztosnak a honlapjára, adott esetben írásban 
kell kérni a dokumentumokat, nemhogy országgyűlési képviselők, de magánszemélyek is 
minden további nélkül és korlát nélkül hozzájuthatnak olyan közérdekű adatokhoz, 
amelyekhez hozzá szeretnének jutni ahhoz, hogy főleg a parlamenti képviselők felelősen 
tudjanak dönteni a kérdésekben. 

Egyébként azt, amit képviselő úr mondott, pótoltuk. A KIM-ből az írásos anyaga a 
most jelzett kérésnek úton van, és még a bizottsági ülés ideje alatt minden képviselő kivétel 
nélkül meg fogja kapni. Egyébként azt említettem, hogy a megyei közgyűlések kivétel nélkül 
tárgyalták egyébként ezeket a megállapodásokat vagy tárgyalni fogják, de véleményem 
szerint tárgyalták már, tehát ezt mindenféleképpen pótolni fogjuk. 

Ami képviselő úr részéről elhangzott, a napirend előtt én is szeretném a bizottságot 
tájékoztatni. Kovács Tibor és Garai István képviselő urak a napirend kiegészítését javasolták 
egy héttel ezelőtt, tegnapelőtt szintén, hogy a mai napon vegye a bizottság napirendjére. 
Tekintettel arra, hogy most is bejelentette képviselő úr, írásbeli indítványát beadta, hogy 
egészítsük ki a bizottság napirendjét, bár a napirend kiegészítéséről a Házszabály szerint vita 
nélkül határoz a bizottság, és megerősítette Kovács képviselő úr a kérését, így most napirend 
előtt a kiegészítést szavazásra teszem fel. Aki a bizottság részéről egyetért azzal… (Dr. Heintz 
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Tamás jelentkezik.) Szavazás előtt Heintz képviselő úr kíván szólni? (Dr. Puskás Tivadar: A 
napirendről nincs vita!) Heintz képviselő úr, majd Garai képviselő úr, mielőtt szavazunk a 
napirend kiegészítéséről. (Zaj, közbeszólások: A napirendről vita nélkül szavazunk!) 

Szeretném megkérdezni, hogy a napirend kiegészítésével kívánnak a képviselő urak 
foglalkozni. (Dr. Heintz Tamás: Igen.) Jó, akkor ezt meghallgatjuk, bár erről vita nélkül dönt 
a bizottság. (Dr. Heintz Tamás: Ha nem lehet, akkor nem kérek szót. – Dr. Garai István 
Levente: Nekem jó lesz a napirend után is.) 

Tehát akkor a napirendről ne nyissunk vitát, véleményem szerint nagyon fontos 
pontjai vannak a mai napirendnek. Tehát vita nélkül szavazunk. Aki a napirend 
kiegészítésével egyetért, kérem, szavazzon igennel, amit Kovács képviselő úr javasolt. 
(Szavazás.) 5 igen. Aki nem ért egyet a napirend kiegészítésével? (Szavazás.) 14 nem. 

Tehát 14 nemmel és 5 igen szavazattal a napirend nem került kiegészítésre. 
Ezt követően, miután a napirend nem került kiegészítésre, megkérdezem, hogy nem a 

tárgyban, de napirend előtt mégis, mielőtt a mai ülés napirendjét elfogadjuk, ki kíván szólni. 
Garai képviselő úr! 

 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Csatlakoznék 

elnök úr tájékoztatásához a közérdekű adatokat illetően, mert bocsánat a kifejezésért, de 
pofátlan módon kikértem a kórházak adósságállományát már háromszor írásban a 
minisztériumtól, és különböző indoklásokkal ezt megtagadták tőlem. Most az adatvédelmi 
biztosnak van egy állásfoglalása, ami a különböző médiumokban is megjelent. Ezt csak azért 
mondtam el, hogy most ebben a stádiumban vagyunk, és én is egyetértek azzal, hogy ha az 
utcáról valaki ezt kikéri a minisztériumtól, úgy gondolom, hogy közérdekű adat, közpénz, 
közfinanszírozás, közintézmény, ezt nemcsak egy képviselőnek illett volna már részletesen 
odaadni, hanem bárki másnak. 

Örülök, hogy az adatvédelmi biztosnak hasonló véleménye van, mint nekem. Ha a 
továbbiakban is megy ez a hezitálás és ellenállás, akkor kénytelen leszek bírósághoz fordulni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tájékoztatnám a bizottságot, hogy az 

adatvédelmi biztos úr a nemzeti erőforrás miniszter urat írásban megkereste, hogy a kért 
adatokat bocsássa képviselő úr rendelkezésére. (Dr. Garai István Levente: Köszönöm szépen.) 

Ezt írásban szerepel, itt van a papírok között. 
Szeretném megkérdezni, hogy napirend előtt van-e még valakinek kiegészítenivalója. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a napirend elfogadásáról szavazunk. Kérdezem, 
hogy aki a mai ülésünk napirendjét elfogadja, szavazzon igennel! (Szavazás.) 17 igen. Aki 
nem fogadja el? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

Tehát 2 tartózkodás mellett a mai napirendet elfogadtuk. 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
T/4662. számú törvényjavaslat 

Rátérünk mai bizottsági ülésünk napirendjére. Az 1-es napirendi pont az egyes 
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
általános vitára való bocsátásáról szól, mely T/4662. számon lett benyújtva. 

Még egyszer tisztelettel köszöntöm a napirend előadóit, a NEFMI részéről Cserháti 
Péter helyettes államtitkár urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Kanyó Lóránt 
osztályvezető urat és munkatársait, és kérem, hogy az írásban kiküldött anyag mellett szóbeli 
kiegészítéseiket tegyék meg. 

Először a Nemzetgazdasági Minisztérium kiegészítését kérném. 
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Kanyó Lóránt osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

KANYÓ LÓRÁNT osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 
Bizottság! Az önök előtt nyugvó, kis terjedelműnek semmiképp sem nevezhető 
törvényjavaslat összességében 35 törvény, közte 15 adó-, járulék- és illetéktörvény 
módosítására tesz javaslatot. Mégis ez a sok szálon futó törvényjavaslat 7 olyan témakör, 
fókuszterület köré csoportosítható, amely egységet és egységes logikai rendet biztosít a 
törvényjavaslaton belül. 

Mi ez a 7 terület? Az első és talán a legfontosabb az államadósság csökkentése, és az 
államháztartási hiány tartására való törekvés. Ha tetszik, ez a fókuszterület adja meg a 
törvényjavaslat gerincét, végighúzódik a törvényjavaslat egészén. 

Ennek értelmében a törvényjavaslat tartalmazza az általános forgalmi adó 2 
százalékpontos emelését, amelyből származó 150 milliárd forint az Országvédelmi Alapba 
kerül, tehát a költségvetés jelentős tartalékkal áll a világgazdasági válság kihívásai előtt. 

A második ehhez kapcsolódó, szintén rendkívül fontos célkitűzés, ami tulajdonképpen 
a tisztelt bizottság szakmai érdeklődésének középpontjában is áll feltehetően, az az 
Egészségbiztosítási Alap saját lábra állítása, illetve ennek a munkának a kezdete. 

Idetartozónak gondolja a kormány a járulékalap szélesítését, ami főképp abban testesül 
meg, hogy a főállású vállalkozók esetében a járulékalap már nem a minimálbér, hanem a 
minimálbér másfélszerese lesz. 

További bevételnövelést jelent az Egészségbiztosítási Alap számára a biztosítotti 
egészségbiztosítási és munkaerő-piaci alap 1 százalékpontos emelése 7,5 százalékról 8,5 
százalékra. Nagyon fontos intézkedés, amit a törvényjavaslat szintén tartalmaz, a 
népegészségügyi termékadóból és az új baleseti adóból származó bevételek közvetlenül az 
Egészségbiztosítási Alapba való csoportosítása. 

Természetesen a törvényjavaslat nemcsak az anyagi normán keresztül éri el a 
költségvetési hiánycélt, hanem fontos intézkedéseket tesz az adómorál javítására. Ezek a 
javaslatok több törvényben is, főképp az adózás rendjéről szóló törvényben érhetők tetten, de 
vannak ilyen javaslatok a jövedéki adóban is. Ezekre részletesen nem térnék ki. 

A törvényjavaslat kiemelt helyen és önálló témaként több adótörvényen keresztül 
húzódva érvényesíti azt, hogy az adóhatóság adóztatási költsége, illetve az adózók 
adminisztrációs terhei csökkenjenek. 

Ezen túlmenően több javaslat elsősorban a társasági adóban a vállalkozói környezet 
javítására irányul, más javaslatok pedig az adónorma hatékonyságát és egyértelműségét 
javítják. 

A bizottság szakterületét tekintve, megemlíteném a népegészségügyi termékadó és a 
baleseti adó változásait. A népegészségügyi termékadóban a legfontosabb változás az, hogy 
kiegészül a termékkör az édesített sörrel és az alkoholos frissítőkkel. Ennek indoka az, hogy 
ezek az alacsony alkoholtartalmú italok, az üdítőitalok és az alkoholos italok mezsgyéjén 
helyezkednek el, és a tapasztalatok szerint elsősorban a fiatalok fogyasztják. Ekképp a 
fiatalokat elősegítik abban, hogy rászokjanak az alkoholos italokra. 

Emellett a többi népegészségügyi termékadó-köteles termékkör esetén az adómértékek 
is emelkednek, illetve az energiaitalok kapcsán változik a definíció. 

A népegészségügyi termékadó törvénybe illeszkedő új közteher a baleseti adó, amely a 
kötelező felelősségbiztosítás díjának 30 százalékát teszi ki. Ezt a biztosítók szedik be a 
kötelező felelősségbiztosítás díjából, és utalják át az Egészségbiztosítási Alap megfelelő 
számlájára. 

Fontosnak tartom még megemlíteni a személyi jövedelemadónak azt a változtatását, 
amely két adómentességi jogcímet fogalmaz meg. Az egyik ilyen adómentességi jogcím a 
rezidensprogram keretében adott támogatás mentessége, a másik pedig a szakorvosjelöltek 
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dologi költségeinek kiadására adott költségtérítés adómentességét fogalmazza meg, ha ez az 
első szakképzésre vonatkozik. 

A társadalombiztosítási járulékok kapcsán már a korábbiakban említést tettem, más 
olyan javaslatot, ami esetleg a tisztelt bizottságot a szakterületét tekintve közvetlenül érintené, 
én magam a törvényjavaslatban nem találtam. Ennyit szerettem volna mondani, és kérem a 
tisztelt bizottságot, hogy a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatni, 
illetve megállapítani szíveskedjenek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár urat illeti a szó! 

Dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
szóbeli kiegészítése) 

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Röviden szeretnék csak reflektálni, 
hiszen nyilván a költségvetés, ami bennünket elsősorban érint és annak a vonzatai kapcsán 
feltehetően hosszabban szembekerülünk ezekkel a kérdésekkel. 

Alapvetően, ahogy főosztályvezető úr is elmondta, a felvázolt képből az derül ki, hogy 
bizonyos fajta paradigmaváltás észlelhető az E. Alappal szemben. Ez a saját lábra állítás azt a 
trendet próbálja megváltoztatni, amelyik az elmúlt években oda vezetett, hogy a tavalyi év 
volt az első, illetve az idei, amikor az állami költségvetési hozzájárulás mértéke meghaladta a 
sajnos, igen alacsony számú foglalkoztatottak által befizetett járuléktömeget. Nagyon-nagyon 
sok olyan magyar állampolgártársunk kezelését kellett ebből megoldanunk, aki már nem tud 
befizetni, vagy aki még nem tud befizetni, és ezen a trenden próbál változtatni ez az 
elképzelés. 

Amiben a jövő évre vonatkozóan, nyilván az idei évben is egy érdekes tervezési 
helyzet alakult ki, miszerint nem feltétlenül pusztán csak a foglalkoztatás-politika javulásával 
összefüggésben, de egy 25 milliárd forintos többletbevétel keletkezett a százalékos 
hozzájárulás mértékében. 

Mi azt reméljük, hogy jövőre a Start-munka kapcsán, amely több százezer, tudomásom 
szerint legalábbis több tízezer munkahelyet jelent, és érkezni fog szintén már munkához kötött 
járulék az Egészségügyi Alapba, illetve a foglalkoztatás javítása - amit mindannyian 
szeretnénk - a fentiekben szintén azt szolgálhatná, hogy a járulékra és ezzel a 
közszolidaritásra alapozott egészségügyi rendszer ilyen szempontból forrásstabilitáshoz és 
forrásbővüléshez is juthat. 

Az említett szakadókkal kapcsolatban néhány megjegyzés. Valóban a 
népegészségügyi termékdíj, a termékadó alakításában együtt dolgoztunk, az NGM-mel egy 
közös munkacsoportunk volt, amelyikben mindazokat a forrásteremtési és ugyanakkor 
egészségpolitikai szempontból is támogatható tényeket vettük végig, amelyek szóba jönnek. 

Ez volt az egyik, amelyik már évközben is gyakorlatilag hatást gyakorolt a magyar 
adópolitikára, és mi azt érezzük, hogy szakmailag elfogadható a lakosság hozzáállása. Sőt azt 
látjuk, ahogy a médiában is, hogy számos esetben igazából az lenne a jó, ha ilyet nem kellene 
fizetni, de amit észlelünk, az az, hogy számos esetében receptet változtat a cég, és 
alkalmazkodik azokhoz az irányokhoz, amelyeknek a célja az, hogy ezeknek a fogyasztása 
lehetőleg ne haladjon meg egy kritikus és káros szintet. Ezen belül különösen az energiaitalok 
és ezek az alacsony alkoholtartalmú alkoholok azok, amelyek a fiatalok esetében sajnos, 
nagyon könnyű eszközzé válnak arra, hogy rossz irányba indítsák ezeket, ezért érezzük úgy, 
és értünk egyet azzal, hogy itt egészségpolitikai, szakmapolitikai szempontból is helyes 
döntés születik. 

Azt is el kell mondani, hogy mint a médiában is szó volt róla, felmerült a kávé 
beemelése ebbe a kérdésbe. Nagyon komoly szakmapolitikai egyeztetés volt, amelynek a 
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végén ez gyakorlatilag nem valósul meg, tudomásom szerint legalábbis, nem említette 
főosztályvezető úr sem. 

Azt is hadd jelezzem talán már, hogy az első számok azt mutatják, a szintén 
nemrégiben kapott információ szerint, hogy a termékdíjbevétel érkezik, a szeptemberi első 
hónap utáni első bevétel úgy tűnik, valamelyest meghaladja a várakozást. Ez azért jó, mert 
gyakorlatilag az a kormányelőterjesztés, amit napokon belül készítünk elő arra a célra, amit 
már régóta jeleztünk, hogy pótlékemelést szeretnénk végrehajtani körülbelül 55 ezer dolgozó 
munkatársunk esetében, ezt szeretnénk már ebben az évben meglépni, és szeretnénk 2012-ben 
is folytatni, ahol a népegészségügyi termékadó – mint majd látjuk – egy része szintén erre a 
célra fog érkezni az Egészségügyi Alapba. 

A baleseti adó esetében szintén az a régi-régi elképzelés artikulálódott itt, hogy a 
balesetbiztosítást valósítsuk meg, amelyik a határainkon túl, nyugaton igen jól működik, és 
gyakorlatilag a sérüléstől egészen a rehabilitációig és a munkába visszaállásig fedezi és 
megoldja ezt a fajta problémát. 

Magyarországon is volt egy bizonyos transzfer - ahogy említette főosztályvezető úr - a 
biztosítók és az E. Alap között, de eléggé szelektív módon, amennyire én tudom, például a 
vétkes sofőrök után nem, vagy a balesetben érintetteknél felemás módon viselkedett ez a 
rendszer, miközben az egészségügy nem tudott differenciálni és nem is akart, nekünk minden 
sérültet el kell látnunk, teljesen függetlenül attól, hogy milyen állapotban és helyzetből 
érkezik hozzánk. Tehát ez egy elég furcsa helyzetnek is volt mondható, és ezen tárgyalások 
mentén alakult ki ez az elképzelés. 

Jelenleg ott tartunk a további egyeztetésekben, hogy mindenképpen szeretnénk 
valamifajta szolgáltatást ezzel szembeállítani. Az új egészségügyi rendszer kialakításában egy 
kiemelt kérdés az, hogy a sürgősségi és a baleseti osztályok lehetőleg a sürgősségi ambulancia 
szintjén, tehermentesítve a fekvőbeteg-osztályokat, végezzenek ellátást. Mindannyian tudjuk, 
hogy a most éppen átadandó szép számú sürgősségi osztálynak, illetve baleseti fejlesztésnek 
milyen rossz a finanszírozása, a súlyossérült-finanszírozás sajnos, rendszeresen veszteséget 
okoz a kórházaknak. Azt tervezzük, hogy valamilyen módon megpróbálunk ebből 
többletforrást erre a célra, és akkor gyakorlatilag egészségpolitikailag is egy kerek dologgá 
válik ez a kérdés, aminél mi azt is felvetjük és felvetettük, hogy hosszú távon úgy, ahogy az 
egyéb átmeneti adók esetében, itt is érdemes hosszú távon a balesetbiztosítás kérdésére egy-
két éven belül átnyergelni. 

Azért is merem ezt mondani, mert a kormány, még nem jött ki a határozat, de már 
elfogadta az olimpiára való felkészülés kapcsán azt a fajta sportegészségügyi modellt, 
amelyik a sportolók esetében az ő extrém – és itt akkor válaszolhatok akár több ombudsmani 
megkeresésre is – terhelésükkel összefüggő speciális egészségügyi ellátásra vonatkozik. A 
kormány ott is kimondta - a határozat meg fog jelenni napokon belül a Közlönyben -, hogy 
hosszú távon a sportbiztosítás kialakításában érdekelt. 

Ezek a modellek azok, amelyek az E. Alapon belül a forrásteremtés és az igazságosság 
szempontjából hosszú távon kedvezőek. 

Végül, ahogy jeleztük, köszönjük azt, hogy ez a nagyon fontos kérdés, hogy a 
rezidensprogramban a 100 ezer forintos ösztöndíj, amelyik egyébként teljesen betelt ebben a 
pillanatban, gyakorlatilag a létszám le van kötve a pályázati számmal, ennek kapcsán ez egy 
adómentes, nettó bevétellé válik az illető számára. Ez egy óriási jelentőségű, és 
hasonlóképpen a dologi költség tekintetében is vonatkozik ez rájuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni az NGM, illetve a NEFMI 

részéről, hogy valakinek van-e még kiegészítése igénye az előterjesztést illetően. (Nincs 
jelzés.) Köszönöm. Amennyiben nincs, akkor az első napirendi pont fölött megnyitom a 
bizottsági vitát. Tessék parancsolni, Gyenes Géza alelnök úr! 
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Kérdések, hozzászólások 

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az adótörvény-csomaggal 
kapcsolatosan elsősorban az az első problémám, és vitatkoznék az osztályvezető úrral, 
miszerint az adózók adminisztrációs terhe csökkenni fog, állítja ő is. Én ennek nem nagyon 
találtam a nyomát sem az anyagban, úgy látom, hogy a bürokrácia nem csökkenni, hanem 
nőni fog, és ennek az a legnagyobb baja az állampolgárok szempontjából, hogy az 
adótervezés gyakorlatilag a jogkövető állampolgárok számára eléggé nehézkes lesz. 

Általános kifogásunk, hogy a megélhetési költségek emelkedése mellett változatlanul 
elfogadhatónak tartjuk, hogy ez az adórendszer a magasabb jövedelműeket preferálja, így az 
adójóváírás megszüntetése mellett ugyanezt a folyamatot erősíti többek között például egy 
egyszerű dolog, az étkezési utalványokkal kapcsolatos szigorítás is, úgy érezzük. 

Ha azzal a szemüveggel nézem, hogy az egészségügy szempontjából mit hoz ez a 
változtatás, mert ennek a bizottságnak ez is nagyon fontos, sőt ez az elsődleges szempontja, 
meglepődve tapasztaltam, hogy azoknak az adó- és illetékmódosítási javaslatoknak, amit a 
képviselőtársammal együtt a költségvetési bizottságban tettünk, és a bizottság vitára is 
bocsátotta, azzal utasították el a parlament elé való kerülését, hogy önök most készítik elő ezt 
az adótervet, és ebben majd vissza fognak köszönni ezek az adómódosítások. Például a 
háziorvosi vállalkozás keretében használt gépjármű, a praxisjoggal, vagy a működtetési joggal 
kapcsolatos illetékszabályok módosítása, sőt eléggé érthetően levezettük, hogy miért lenne 
fontos, hogy például az alapellátásban a kvázi vállalkozó háziorvosok esetében, akik nem 
igazi vállalkozók, egyetlen olyan ismérvvel nem rendelkeznek, mint egy igazi vállalkozó, 
hogy az esetükben az iparűzési adót módosítani kellene. 

Végül is ezt az akkori ígéretet a bizottság kormányoldali része is nagyon lelkesen 
támogatta, hogy ez egy jó ötlet, de ne én nyújtsam be, hanem majd az adótörvények 
módosításánál meg fog jelenni. Most jelzem, hogy ezek sajnos, nem jelentek meg. Mondjuk 
hogy a háziorvosi vállalkozás keretében használt gépjármű milyen feltételek mellett 
mentesülhet a cégadótól, a jelenlegi szabályozás szó szerinti értelmezése miatt gyakorlatilag 
egyszerűen lehetetlen a gyakorlatban ennek megfelelni. 

Említette ön is és helyettes államtitkár úr is a rezidensprogramban részt vevők 
ösztöndíjának adómentességét. Most túl azon, hogy ezt az ösztöndíjprogramot mi nem 
tartottuk egy túl jó, illetve szerencsés programnak, most túlmenve ezen, hogy ez most 
adómentes lesz, ezt végül is lehet üdvözölni, csak egy pici, apró figyelmeztetés az 
igénybevevőknek. Ez egy olyan bevétel lesz, amit ők kapnak, ami semmiféle egyéb ellátásnál, 
gyakorlatilag gyesnél, gyednél, táppénznél nem kerül számításba-vételre, nem lesz 
figyelembe vehető, úgyhogy a rezidens kollégáknak most is csak javasolni tudjuk, hogy 
eszükbe ne jusson családot alapítani, gyermeket szülni, mert abból eléggé nem jönnek ki jól, 
főleg ezzel az úgynevezett adómentességgel. 

Egyet tudtunk érteni annak idején az úgynevezett fogyasztói típusú adók emelésével, 
főképp, ha ez az egészségügybe visszaforgatásra kerülne, jelen népegészségügyi helyzetben 
viszont az otthoni pálinkafőzés és a sörfőzés legalizálását és adómentességét nem tartjuk 
nagyon szerencsésnek. Annál is inkább, mert mi forrásokat keresünk az egészségügyhöz, és 
ebben az adótörvényekkel kapcsolatos tervezetben, amit önök készítettek, természetesen én is 
azt néztem, hogy az egészségügyi költségvetésben, mármint a 2012. évi költségvetésben hol 
fognak megjelenni azok a tételek, amit ön is említett. Például a termékadó 30 milliárdja, ami 
majd bérfejlesztésre fog kerülni, de egyelőre a 2012-es költségvetésnek akármelyik ellátási 
szintjét nézzük, nem nagyon látunk olyan emelkedést, ahol például bért lehetne emelni. 

Ezzel a 2 százalékos áfakulcs-emeléssel természetesen több okból és többen nem 
járnak jól, de ha megint azt vesszük alapul, hogy a forgalmi adó emelése esetleg költségvetési 
alapjául szolgálhatna az egészségügynek, majd megkérdezem főosztályvezető úrtól, hogy ez a 
2 százalék a tervezésben körülbelül mit jelent, tehát mennyi pluszbevételt jelent, én például 
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simán el tudnám képzelni, hogy ennek a felét, tehát 1 százalékot az egészségügy gondjaira 
lehetne fordítani. 

Persze gond van az egészségüggyel, mert azt változatlanul hiányoljuk, hogy az egész 
egészségügyi költségvetés tervezése az eddigi gyakorlatnak, és meg kell mondanom, hogy 
nem túlzottan bevált gyakorlatnak a konzerválása, ugyanazokon az alapokon áll, és az a 
gondunk ezzel, hogy egyszerűen még mindig nem látjuk, hogy a magyar egészségügyi 
ellátórendszernek mi a célállapota, a kormány mit tekint annak. Nyilván ezekhez a célokhoz 
kellene szabni az egész szerkezetet, és természetesen majd a finanszírozást is. A költségvetési 
törvényben nem igazán látjuk ennek vonzatát, előnyeit. 

Az illetéktörvény tervezett módosításából is már jeleztem, hogy hiányzik a háziorvosi 
működtetési jog illetékmentességének biztosítása. A helyi adóknál ugyanez fogalmazható 
meg, nem jött át az ígéret ellenére sem a háziorvosok iparűzési adójától való eltekintés, ami 
egy olyan háziorvos számára, aki tényleg éppen a felszínen tudja tartani magát, vagy ott se 
tudja tartani magát, ezek az összegek elég jelentős összegek lennének. Mindig azt a választ 
kaptam a tárca részéről, hogy mit akarunk mi, ugyanolyan vállalkozás, nem kell vele 
kivételezni. 

Aki ilyet mond közgazdász létére, hogy a háziorvos vállalkozó ugyanolyan vállalkozó, 
mint a többi, az vagy nem ért a szakmájához vagy mellébeszél. Ugyanis ha én háziorvos 
vállalkozó lennék vagy vagyok, és én ugyanolyan vagyok, mint a többi vállalkozó, akkor 
például az önök adóemelését vagy éppenséggel előnytelen finanszírozását, ami egy központi 
alapból jövő finanszírozás, azt úgy tudnám kompenzálni, hogy emelném az áraimat. De az 
alapellátásban ilyenről beszélni? Ez teljesen nonszensz. 

Tehát jó lenne már végre, ha a jogalkotó is tisztában lenne ezzel, mert ha 
megkérdezném öntől, akinek nem asztala, mert gondolom, közgazdasági pályán mozog, 
honnan tetszik gondolni, hogy Magyarországon lesz alapellátó? Hogyan fogjuk pótolni a 
hiányzókat, a nyugdíjba menőket és egyáltalán a kihaltakat, és hogyan fogjuk a friss 
rezidenseket a rezidensprogramon kívül arra a döntésre bírni, hogy az alapellátást, a 
háziorvoslást válasszák szakterületükként, akkor erre nem tudom, hogy milyen választ 
tetszenek tudni adni. Igen fontos lenne, hogy ha anyagilag is segítenénk ezt az egészet, és 
ennek egy nagyon pici hányada lehetne az is, és majd a költségvetési törvény vitájánál 
természetesen az alapellátással kapcsolatos gondjaimat, problémáimat még jobban ki fogom 
fejteni, de ennél fontos, mert önök teremtik meg a költségvetésnek bizonyos fajta bázisát az 
adópolitikával, és valahogy nem érezzük, hogy önök ezt a problémát meg akarnák oldani, 
hogy mikor lesz orvosa, háziorvosa Magyarországnak, hogyan pótoljuk a kiesőket és hogyan 
tehermentesítjük azokat a most már nagyobbrészt a nyugdíjkorhatáron túl dolgozó kollégákat, 
és hogyan engedjük el. 

Megmondom őszintén, több politikai ígéret elhangzott, hogy például a háziorvosok 
esetében – ha már náluk tartunk – az úgynevezett működtetési joggal kapcsolatosan egyfajta 
alapot is létre fognak hozni. A költségvetésben nem igazán látjuk ennek az alapnak a 
létrehozásának a szándékát sem. 

Nagyon üdvözöljük egyébként, mert azért természetesen van ebben az adótörvényben 
olyan is, ami üdvözlendő, az adóregisztrációs eljárás bevezetését, mert nagyon jól tudjuk, 
hogy korábban igen sok jelentős adótartozással bíró cég vagy cégtulajdonos tűnt el örökre. 
Tehát ilyen formában ezt feltétlenül üdvözöljük. 

Egy picit úgy érzem, hogy azért átestek a ló másik oldalára, mert gondolja végig, ha 
10, illetve 25 millió forintos bírságot vetünk ki olyan vállalkozásokra, akiknek az egész évi 
bevétele nem éri el ezt, ezek az emberek - nem tudom, talán lehet, hogy a Btk.-módosítással 
egy adósok börtönét is fogunk nyitni vagy valami ilyen rendszert létrehozunk – mit fognak 
csinálni? Nem tudom. Tehát hogy mérlegelés nélkül hozzanak ilyen döntést, ezt egy kicsit 
túlzónak tartjuk. Ettől függetlenül egyetértünk azzal, hogy az ilyen adóparadicsomokba 
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kimentett jövedelmek egy kicsit komolyabban legyenek elbírálva, és akadályozzák meg 
lehetőség szerint. 

Én körülbelül ennyit szerettem volna dióhéjban elmondani az önök adótörvény-
tervezeteivel kapcsolatosan. Várom majd a válaszaikat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Tibor képviselő úr! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Összefoglalóul talán az 

mondható el erről az adócsomagról, hogy az utóbbi évtized legbrutálisabb adóemelését 
tartalmazza ez a csomag. A bevételi oldalon mintegy 450 milliárd forintos többletkiadást 
jelent az adózóknak.  

A továbbiakban általánosságban azokról a területekről szeretnék beszélni, ami az 
egészségügy területét is érinti, hogy ne érjen olyan vád, mint a tegnapi plenáris ülésen, hogy 
átpolitizálom itt a bizottsági vitát. Bár a parlamenti bizottságnak az a dolga, hogy politikai 
vitát folytassanak a képviselők. 

De nincs olyan területe az adózásnak, ami az egészségügy területét ne érintené. A 
legérzékenyebb talán a személyi jövedelemadó változtatása, hiszen ez az egykulcsos adó, 
illetve az adóváltoztatások azt eredményezik, hogy különösen az alsó jövedelmi 
kategóriákban brutálisan csökken az adófizetők jövedelme. Ez sajnos, természetesen jellemző 
az egészségügyi ágazatra is. Előfordulhat olyan, hogy éppen a legalsó kategóriákban, 70-100 
ezer forint környékén akár 9 ezer forinttal is csökkenhet a nettó jövedelme egy-egy 
dolgozónak. 

Kérdezem államtitkár urat, hogy mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy ez ne 
következzen be. Az adócsomagban ilyen kezdeményezések nincsenek, a versenyszférában 
talán a kötelező minimálbér emelése valamelyest kompenzálhat a dolgon, nem teljes 
mértékben, szeretnénk ismételten hangsúlyozni, ugyanúgy, mint tavaly is mondogatták itt 
nekünk százszor is, hogy de senki nem jár rosszul, mi mondtuk, hogy de igen, aztán utána 
mindenféle kommandókat állítottak fel, hogy megpróbálják érvényesíteni a szándékaikat. 

Tehát brutális jövedelemcsökkenést jelent az egészségügyi ágazatban dolgozóknak. 
Mit kíván tenni a kormány, hogy ez ne következzen be? 

27 százalékra emelkedik az áfa legfelső kulcsa, ilyen magas kulcs egész Európában 
nincs sehol. Ez természetesen megint csak azt a társadalmi réteget érinti legjobban, akik 
alacsony jövedelemmel rendelkeznek, hiszen az összes jövedelmüket arra fordítják, hogy a 
megélhetésüket biztosítsák. Ez a teljes szférában jelentős többletkiadást eredményez. 

A jövedéki adó kérdésköre. Itt csatlakozni szeretnék alelnök úrhoz, ahhoz, amit 
elmondott, hogy egyszerűen elképesztőnek és érthetetlennek tartom, nem is értem egyébként, 
hogy az Egészségügyi bizottság kormánypárti tagjai hogyan támogathatnak egy ilyen 
kezdeményezést, hogy adómentessé teszik 1000 literig a házi sörfőzést, illetve a bor 
előállítását. Ne haragudjanak, nem tudok másra gondolni, minthogy mindezt azért teszik, 
hogy azt, amit a kormány csinál, azt már másképpen nem lehet elviselni, csak ha rengeteg 
pálinkát, sört, bort csinálnak, vagy isznak az állampolgárok, mert egyébként racionális 
magyarázata nincs a dolognak, ne haragudjanak, képviselőtársaim. Azért nincs, mert 
bebizonyosodott, hogy amit mondtunk ezzel kapcsolatban egy évvel ezelőtt, amikor a 
pálinkafőzés 50 literig történő adómentessé tétele történt, hogy az fog történni, hogy ez a 
pálinka meg fog jelenni ellenőrizetlen minőségben a falusi kocsmákban. Ez meg is történt. A 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem győz ellenőrzéseket tartani a falusi kocsmákban, hogy 
kiszűrjék az ott ily módon forgalmazott italokat. 

Államtitkár úr a csipszadó kapcsán elmondta, hogy azért kénytelen a kormányzat adót 
emelni az alacsony alkoholtartalmú söröknél például, hogy a fiatalokat úgymond leszoktassa 
ennek az italnak a fogyasztásáról. Ezek szerint jobb szereti a kormány, ha a fiatalok magasabb 
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alkoholtartalmú söröket fogyasztanak, mert akkor kevésbé szoknak rá az alkoholfogyasztásra. 
Szóval ezt egy abszurdumnak tartom, hogy ilyeneket csinálnak, és másra nem tudok gondolni, 
mint amit az előbb is elmondtam. 

A csipszadóhoz kapcsolódóan pedig azt kell mondanom, hogy még elfogadható is 
lenne, tisztelt államtitkár úr, az az érvelésük, hogy azt mondják, hogy az így befolyó 
adóbevételeket az egészségügy céljaira fordítják. De ez nem így van. Amennyi befolyik ezen 
az ágon a költségvetésbe, a másik oldalon annyival kevesebbet tesznek hozzá. Tehát azt 
mondják, hogy az Egészségügyi Alap saját lábra állítása történik. Az Egészségügyi Alap 
eddig is úgy működött, hogy az állampolgárok által és a gazdasági társaságok által befizetett 
adóból, ami befolyik egy kalapba, a költségvetésbe, onnan egy részét az Egészségügyi Alap 
céljaira fordítják. Most ugyanez fog történni, csak megpróbálják nekünk elmagyarázni, hogy 
erre az adóemelésre azért van szükség, mert akkor az egészségügy több forrással rendelkezik 
majd. 

Ugyanez a helyzet egyébként a járulékemelésekkel, az 1 százalékos 
járulékemelésekkel. Mi már többször kifejtettük azt az álláspontunkat, hogy nem az 
egykulcsos személyi jövedelemadó az, ami egyébként a vállalkozásokat arra késztetné, hogy 
növeljék a foglalkoztatást és a tevékenységüket, hanem éppen az egészségügyi járulék 
csökkentése lenne az a terület, amire mindenki érzékenyebben reagálhatna, és növelné a 
foglalkoztatást nyilvánvalóan számos területen, ha a járulék nem emelkedne, hanem 
csökkenne. 

Nem akarom az összes többi területet idehozni, mert nyilván az Egészségügyi 
bizottság hatáskörébe ez már nem tartozik, de a leghúsbavágóbb kérdés, tisztelt államtitkár úr, 
mégiscsak ez a személyi jövedelemadó és annak következményei. 200-280 ezer forint közötti 
bruttó havi jövedelem mellett mindenkit valamilyen módon negatívan érint, még egyszer 
hangsúlyoznám, 290 ezer forint fölött kezdenek el valamivel többet keresni az állampolgárok. 
Ez teljesen elfogadhatatlan. És majd a költségvetés kapcsán beszélünk számos más 
problémájáról az egészségügy területének. Ezek azok az elemek, amelyek leginkább sújtják az 
egészségügyi ágazatot is, ezért nem is tudjuk támogatni ezt az adócsomagot, tisztelt 
államtitkár úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Puskás Tivadar képviselő úr! 
 
DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Néhány 

megjegyzésem lenne az itt elhangzottakhoz, és nagyon visszafogom magamat. 
Kezdjük azzal, hogy minden adórendszernek valamilyen célja van, szóval minden adó 

igazságtalan, ezt mindannyian tudjuk, de valamilyen célja van. Ennek az adórendszernek, 
amit felállítottunk, a középosztály megerősítése, a családok támogatása a célja. Az a cél, és az 
a rendszernek a lényege, hogy a fogyasztást adóztatja és nem a kereseteket. Úgyhogy ebben a 
kérdésben most az előbb itt elhangzottak, amelyek egészen drasztikus szóval illették az 
adórendszert, azt hiszem, hogy nem autentikus szájból, a Bokros-csomag után, az ő nézeteit 
valló emberektől ilyet hallani azért úgy gondolom, hogy nem nagyon érdemes. 

Tehát az a lényege ennek az egésznek, hogy ha az áfát emeljük, akkor a fogyasztást 
adóztatjuk meg. Nyilvánvalóan ez bevételnövekedéssel jár, és ez a bevétel a tartalékképzésre 
kerül. 

Szó volt arról, nyilvánvalóan lapszus volt itt az én nagyra becsült Gyenes Géza 
képviselőtársam részéről, amikor arra biztatta a rezidenseket, hogy gyereket ne szüljenek 
lehetőleg. Ez a nagy baja Magyarországnak, hogy a demográfiai katasztrófa szélén állunk, 
hogyne kellene biztatni őket, és valahogyan el kellett indulni az úton, hogy több pénzt kapnak 
a rezidensek. Jó lenne persze mindenkinek több pénzt adni, nem ment. Ennyi ment, de el 



- 15 - 

kellett valahogy indulni, és úgy gondolom, ez egy olyan módszer, lehetőség, amit feltétlenül 
támogatni kell. 

Az is elhangzott itt az előbbiekben, hogy a személyi jövedelemadóval rosszabbul 
járnak az emberek. Szó se róla, voltak olyan csoportok, akiknél kisebb lett a nettó jövedelem, 
de arról szólt a rendszer, és az a következő lépés, hogy ezeket a kompenzációkat megkapják 
az állami szférában dolgozók, az összes egészségügyben tevékenykedő ezt a kompenzációt 
megkapja. 

Úgy gondolom, hogy az csúsztatás, hogy az állam nem tett semmit ennek a 
kiegyenlítése érdekében. Való igaz, nehéz helyzetben vagyunk, rettentően nehéz helyzetben 
vagyunk, millió sebből vérzik az ország. Éppen azok szájából hallani ezt, akik az előző 
időszakban ehhez „hozzásegítették” az országot, ez úgy gondolom, hogy nem egy sportszerű 
dolog. Azon dolgozunk, és ezt szolgálja ez az adórendszer is. Persze minden adórendszer 
igazságtalan, de azt kívánja megtenni, hogy a kátyúból kifelé jöjjünk, a fogyasztást adóztatjuk 
és nem a jövedelmeket. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Garai képviselő úr! 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Akkor én is 

egy picit visszamutogatok, mindig ezzel a plakáttal jövök, hogy „Mentsük meg az 
egészségügyet!” Akkor úgy gondolom, hogy ez a folyamat most még nem fog lezárulni ezzel 
az adócsomaggal és a költségvetéssel.  

Aztán szó volt itt háborús romokról, rokkant, féllábú egészségügyről, különböző 
szóösszetételekben és különböző helyszíneken, akár a parlamentben, akár a különböző 
bizottsági üléseken. Akkor mondhatnám azt, hogy ez a jelenlegi adótörvény, és itt állítsuk 
talpra az Egészségbiztosítási Alapot, akkor ez egy olyan talpra állítás lesz az előző 
összefüggésben, hogy ennek a rokkantnak az adótörvényekkel kiütjük a kezéből az egyik 
mankót, a költségvetéssel pedig a másikat, aztán akkor próbáljuk majd talpra állítani. 

Persze, mindent meg lehet próbálni. Nagyon szépen köszönöm, kollégám. 
Ezután egy-két konkrét dolgot azért hadd mondjak. Tehát úgy gondolom, hogy ez az 

áfaemelés azért például kiadásnövekedést is jelenthet az egészségügyi intézményeknél. Jó 
volna tudni, hogy pontosan mennyit jelent. Különböző szakközgazdászoktól különböző 
adatok rendelkezésemre állnak, de ha a minisztérium képviselői ezt megerősítik vagy 
megcáfolják, tehát az első lehetőséget megadnám arra, hogy erről egy pár szót mondjanak. 

Ez a pálinkás dolog nekem nagyon tetszik, tekintettel arra, hogy ez egy hungarikum. 
Jó magyar pálinkát, azt mondom, hogy egy ilyen kisujjnyit még egy doktor is elfogyaszthat 
bizonyos esetekben. Persze, képviselőtársamnak is igaza van, hogy néha azért a költségvetési 
vita alkalmával fel lehetne szolgálni egy kis pálinkát is, hogy nyugodtabbak legyünk, vagy a 
gondolatvilágunk egy kicsit vidámabb legyen. 

Ez azért érdekes, mert a Semmelweis-tervben le volt írva, hogy mindazon gazdasági és 
egyéb tevékenységet, amelynek az egészségi állapotot és az egészségügyet érintő hatásai 
negatívak, azt különböző költségvetési és adó-beavatkozásokkal megfelelő irányba kell 
terelni. Persze, lehet, hogy én rosszul tanultam meg, bár rendszeresen olvasok orvosi 
folyóiratokat, hogy az alkohol most hogyan növeli az egészséget, persze azt mondják, hogy 
férfitársainknak két egység nagyon jó minőségű vörösbor, a hölgyeknél pedig egy egység még 
a coronaria-problémát is megoldhatja, de itt miről volt szó? Pálinkáról és sörről. (Dr. Szabó 
Tamás: A borról is.) A borról is szó volt? 

Egy biztos, hogy a nem megfelelő sör a kardiomiopátiától kezdve sok minden mást is 
okozhat, a pálinkával együtt meg különösen. (Dr. Heintz Tamás: Már érdemes volt idejönni!) 
Tehát azt mondom, hogy ez egy szakmai és logikai nonszensz is ez a pálinkázás meg ez a 
sörözgetés. Hajlandó vagyok visszavonni ezt, ha mondjuk nyáron kapunk itt hideg sört, de 
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eddig se kaptunk, meg ezután se fogunk kapni. Ez az elnök úrnak lesz a felelőssége, majd 
megpróbáljuk napirendre venni a sör- és pálinkaosztást. (Derültség.) 

Alelnök úrral maximálisan egyetértek, mint valaha gyakorló háziorvos, ezzel az 
adóztatással, és úgy gondolom, hogy ezt már többször közösen is felvetettük, ha jól 
emlékszem rá. Ez állati egyszerű, bocsánatot kérek a kifejezésért, de azért használtam ezt, 
mert nem akarja senki megérteni ennek a kvázi vállalkozásnak a lényegét, hogy valóban a 
betegek érdekében nagyon egyszerűen érthető és teljesen világos is, ezen nem is kell 
változtatni, hogy az egészségügyi ellátás, itt legyen akármiről szó, tehát most a vállalkozó 
háziorvosokról van szó, az megfelelő szakmai és egyéb kautélák mellett kell hogy történjen. 
Tehát ahogy alelnök úr mondta, nyilvánvaló, hogy nem lehet a költségeket azzal csökkenteni, 
most nem mondok ilyen borzalmas példákat, de a szolgáltatás színvonalát nem lehet rontani. 
Több okból nem lehet rontani, mert ez meg van határozva, és az orvosi eskü alapján 
nyilvánvalóan nem ronthatjuk, még akkor sem, ha az adott szituációban tételezzük fel, hogy 
erre megfelelő forrás éppen aktuálisan nem áll rendelkezésünkre. 

A másik pedig, amit alelnök úr mondott, az árképzés. Egyrészt a szolgáltatások árának 
a képzésébe nincsen beleszólása a szolgáltatónak, és adott esetben nemcsak ebbe, hanem 
nyilvánvalóan a szolgáltatás árát sem emelheti. Ami egyébként nyilvánvaló, mert egy 
szerencsétlen, teljesen pénztelen betegnél ez elképzelhetetlen. Ugyanakkor viszont, ha ezeket 
a szakmai és pénzügyi dolgokat elismerjük és támogatjuk, akkor el kellene ismerni azt is, 
hogy ez a tevékenység kvázi vállalkozás, és akkor még nem kellene úgy rontani a 
helyzetünkön, a kollégák helyzetén, mintha ők mondjuk kábítószer-kereskedők volnának vagy 
fegyverkereskedők, vagy mit tudom én, micsodák, ami valóban egy nyereséges tevékenység, 
vagy mondhatnánk bármi más törvényes vállalkozást is. Tehát ennek az állandó 
összehasonlítása és a háziorvos kollégák ilyetén való megrövidítése szerintem is szakmailag, 
emberileg és politikailag sem megfelelő. 

A többi dologról, az egyéb számokról pedig majd akkor fogok szólni, ha a 
költségvetésről beszélünk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt továbbadnám a szót, szeretném megkérni, mert 

végül is úgy gondolom, nem utasíthatom az asztal körül ülő képviselőtársaimat és a bizottság 
tagjait, hogy ez a kérdés és ez a téma, amelyről ma tárgyalunk, annál valamivel komolyabb, 
mint amilyen hangnemben és amilyen irányba ez a diszkusszió, ez a kérdéstevés és 
véleményalkotás elment. 

Nagyon kérnék mindenkit, hogy maradjunk a tárgynál, maradjunk annál, ami a 
napirend, és el szeretném mondani, hogy amennyiben folytatódik az élvezeti szerekkel 
kapcsolatos diszkussziók sora, akkor meg fogom vonni a szót a hozzászólásoknál. Kiss 
képviselő urat illeti a szó! 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A pálinkáról nem beszélek. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Puskás Tivadar képviselőtársam 
gondolatmenetét folytatnám, hogy minden adórendszernek célja van. Ahogy emlékszem, az 
egyik célja az állam bevételeinek megteremtése, a másik pedig egyfajta szabályozás, az, hogy 
a fogyasztás vagy a gazdaság merre menjen. Ebben az adócsomagban semmi mást nem 
látunk, mint azt, hogy az állam minél nagyobb bevételre tegyen szert.  

Valamelyikük említette is, hogy ezt az adócsomagot tulajdonképpen a költségvetés 
határozza meg, mint ahogy a tegnapi napirendet is, a megyei fenntartású egészségügyi 
intézmények újraállamosítását sem indokolja semmi más, csak költségvetési indokai vannak, 
a költségvetés lyukainak a betömése, az államadósság csökkentése. Tehát ez az adócsomag, 
ami most jön, teljes mértékben csak ezt szolgálja. 



- 17 - 

Én meg is értem a kormányzatot, pénzt kell beszedni, mindegy, hogyan, bármilyen 
módon, csak amit én nagyon kifogásolok a kormányzat részéről, az, hogy a kormányzat 
adópolitikája, gazdaságpolitikája semmi más, csak hogy minél több pénzt bekasszírozzunk. 
Ezt én megértem és el is fogadom, csak az mondjuk igazán nem tetszik, hogy mintha a 
népegészségügyért tennének, ezért kitalálják, hogy na, legyen népegészségügyi termékadó a 
csipszen, legyen az energiaitalon, ilyen alapon lehetne a són is, mert magas vérnyomást okoz, 
a cukron, és még ki tudja, mi mindenen. De lehetne füstadót is bevezetni, mert a füst 
szennyezi a környezetet és a tüdőnket. 

Tehát álságos ez a megközelítés, és még ráadásul abban a színben tetszelegnek, hogy 
védjük a nép egészségét, hogy ilyen adókat vetünk ki. Szóval én semmiképpen nem tartom 
szép dolognak. 

A másik, amit a kormányzat részéről hiányolok, és ez majd a költségvetésben is 
megmutatkozik, hogy tulajdonképpen mással nem foglalkoznak, most maradjunk a szűkebb 
témánknál, az egészségügynél, mint azzal, hogy minél több pénzt beszedni és minél 
kevesebbet kiadni. Tehát a kormányzat valóban nem foglalkozik a népegészségüggyel. 

Egy albizottsági ülésen voltunk a múltkor, hogy az iskolákban milyen a 
gyermekétkeztetés, hogy sportolnak-e eleget a gyerekek, vagy hogy megfelelő 
szűrővizsgálatok vannak-e, stb., az orvos kollégák ezt sokkal jobban el tudnák mondani, a 
kormányzat erre nem fektet hangsúlyt. Tehát itt ülünk és mindenki elmondja, hogy ennyi 
pénzt, túl sok pénzt vonnak el innen, onnan, de valójában a kormányzat nem foglalkozik a 
lakossággal. Nekem ez a legnagyobb kifogásom a kormányzattal szemben, én megértem, 
hogy az államadósságot a miniszterelnök úr mindenképpen vissza akarja fizetni, tehát ha 
beledöglünk, akkor is, de kérem, foglalkozzanak a lakossággal. Tehát ne csak arról szóljon a 
kormányzat működése, hogy minél több pénzt beszedni.  

Olvashattuk, nem találtam meg pontosan, hogy mi a jó állam fogalma, tehát hogy azért 
államosítják a megyék vagyonát, hogy jó állam legyen, de hogy miben legyen jó az állam, az 
nem derül ki, csak hogy jó legyen. Az elvonásban, a sarcolásban, abban tényleg jó az állam, 
abban már így is elég jó, mi azt szeretnénk, ha egy kicsit empatikusabb lenne, legalábbis én 
személy szerint azt szeretném, ha empatikusabb lenne a kormányzat, az állam, és valóban 
másként állna az ország vezetéséhez, mert itt gazdaságpolitikát megmondom őszintén, én nem 
látok. 

Tehát azon kívül, hogy van ez a közmunkaprogram, ami polgármesterekkel beszélve, 
eléggé nevetséges, de nem akarom minősíteni, de azon kívül semmilyen gazdaságpolitikát 
nem látunk és nem hallunk igazából a kormányzat részéről. 

Tehát arra kérném önöket, hogy próbáljanak nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy ne 
csak a pénzről szóljon a munkájuk, hanem valóban olyan programok beindítására, ami tényleg 
népegészségügyi, és a népegészségügy ne ebben merüljön ki. Ha ötleteket kell adni, akkor 
még mondhatunk, tehát nemcsak a cukor, a só, lehet diszkóadó is, mert a gyerekek nem 
alszanak este, buliznak, ez is rontja az egészséget, stb. Tehát ilyeneket ki lehet találni. Lehet a 
cigaretta jövedéki adóját még a duplájára emelni, de ez is álságos, mert az emberek úgyis 
megveszik, csak akkor kevesebb jut másra. Legalább másként kommunikálják le, ne nézzenek 
minket annak, aminek nem akarom kimondani. Tehát eleve sértő önmagában ez a 
kommunikáció, amit a kormányzat folytat a lakossággal szemben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel az első napirendhez? Szilágyi 

képviselő úr! 
 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen a szót. Csak röviden. Mindig arról 

beszélünk, hogy munkahelyeket kell teremteni. A munkahelyteremtés sokba kerül, és az 
egészségügyben pedig rengeteg a betöltetlen állás, és nem kellene drága pénzen ezeket a 
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munkahelyeket „teremteni”, hogy ezt a kormányzati frazeológiát használjam én is, hanem 
olyan jövedelemviszonyokat kellene teremteni, ami alapján betöltik az emberek ezeket az 
állásokat, és ott hosszú távon meg bírnak maradni és kreatív munkát tudnak végezni. Azt 
hiszem, ez létkérdés az egészségügy számára, és nem lehet emellett elmenni. 

Talán megint csak a jövedelemviszonyokhoz tartozik az, és itt már említették talán 
többen is a háziorvosi praxisokat. Én azt gondolom, hogy a mai Magyarországon, a mai 
vidéki, leszakadt térségekben praxisról beszélni egyre kevésbé van értelme. Ezek a praxisok 
forgalomképtelenek, soha nem fognak betölteni a meglévő kondíciók alapján bizonyos körzeti 
orvosi állásokat, úgyhogy lehet, hogy ezeken a helyeken vissza kellene térni a 
közalkalmazotti orvoshoz, aminek nyilvánvalóan megint csak van adó- és költségvetési 
vonzata. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a kérdést nem nagyon lehet megkerülni. 

A csipszadóval kapcsolatban látunk itt értelmes pontosításokat. Olyat is látunk, amit 
tavasszal vagy nyár elején követeltünk, és ezeket talán most akkor üdvözölni kell. Az a nagy 
kérdés, hogy most az újabb emelés vagy a törvény újabb megnyitása előtt van-e már olyan 
tapasztalat a birtokunkban, aminek alapján meg tudjuk azt mondani, hogy van-e ennek az 
adónemnek mondjuk népegészségügyi hozadéka, ha már egy ilyen bizottságban ülünk, mert 
azzal kapcsolatban nem lehet még elég tapasztalatunk, hogy hogyan tudjuk ezt az adót 
beszedni, és hogy hogyan reagál rá a piac, az számomra abszolút egyértelmű. 

Az is biztos, hogy itt a gazdasági szereplők, legyenek azok gyártók vagy kereskedők, 
szeretnek valamiféle stabil környezetben működni, ahol nem változnak 3-4 havonta ezek az 
adójogszabályok, és számukra is létkérdés, hogy legalább fél évre, egy évre előre tudjanak 
tervezni, hogy mikor, milyen kiadásaik lesznek. 

Halljuk azt, hogy bizonyos gyártók elmozdultak afelé, hogy megváltoztatták a 
termékeik ilyen-olyan összetevőit adóelkerülési célból. Ennek lehet népegészségügyi 
hozadéka, csak tudjuk-e, hogy milyen tendenciák vannak a piacon?  

Olyat is hallunk, hogy bizonyos szektorokban már e miatt az adó miatt elbocsátások 
voltak, és ennek azért a másik oldalon nagyon komoly vonzatai lehetnek. Az talán jó, hogy 
végre deklarálják, amit követeltünk tavasszal, hogy ez a bevétel az Egészségügyi Alapot fogja 
gazdagítani, ez mindenképpen egy pozitívum, nem tudom, hogy miért kellett olyan rátarti 
módon viselkedni akkor, amikor ezt követeltük és mindenféle módosítókat adtunk be ezzel 
kapcsolatban. Kovács képviselő úr még a kalapját is megemelte volna, ha ezt megtették volna 
tavasszal. (Dr. Heintz Tamás: Azt nem hiszem! Nincs is kalapja!) Én örülök, hogy ez így lesz. 
(Kovács Tibor: De lett volna!) Én megrögzött kerékpár- és vonathasználóként örülök ennek a 
baleseti adónak is, reméljük, hogy ez jól fog elsülni, de ezt ne gondolják megalapozott 
véleménynek, én nem akarnék ennél mélyebben erről most véleményt nyilvánítani. 

Ha visszaemlékeznek, mi végig támogattuk a dohányzással kapcsolatos szigorításokat, 
a nemdohányzók védelméről szóló törvényjavaslatot. Támogattuk a jövedékiadó-emelést is a 
dohánytermékekkel kapcsolatban, és ez számunkra egy jó pont volt, hogy a kormánynak 
milyen komoly népegészségügyi elkötelezettsége van. Nagyon jó lenne, ha ezt végre az 
alkoholtermékek esetében is tanúsítaná a kormány. 

Gyorsan mondom, és utoljára, mielőtt az elnök úr megvonja tőlem a szót, hogy ez 
tényleg csak hangulatjavító tevékenységnek fogható fel, amit az alkoholtermékek és a házi 
pancsolás kapcsán a kormány generál, én alapvetően ezt elfogadhatatlannak tartom és 
tiltakozom ellene. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony! 
 
JÁNOSINÉ DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tényleg 

nagyon röviden szeretnék reagálni. Most nekem az volt az érzésem, hogy itt mindenről 
beszéltünk gyakorlatilag, de éppen arról a napirendi pontról nem beszéltünk, amiről szó van, 
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tehát az adókról, mert amit hozzákapcsoltak képviselőtársaim, azok azért nagyon sok esetben 
messze nem közelítették a kérdést, még csak az elejére sem jutottunk. 

Úgy gondolom, hogy ha itt ülünk, akkor azt tudjuk, hogy mit tett a tárca a 
gyerekétkeztetés tekintetében, tudjuk, hogy mit tett a szűrővizsgálatok tekintetében, tudjuk, 
hogy milyen a szűrővizsgálati arányunk, képviselő úr, és mit tesz érte az OTH, az ÁNTSZ, 
hogy minél többen elmenjenek azokra, ahol lehetőségünk van. Illetve az, hogy a mindennapos 
testnevelést mi akarjuk bevezetni. Tehát ezek olyan dolgok, amelyek azért itt vannak, és itt 
zajlanak köztünk, tehát erről azért úgy gondolom, hogy mindnyájan tudunk. 

Visszatérve a témához, és azokhoz az adókhoz, amelyek hozzánk kapcsolódnak, 
illetve az egészségügyi ágazathoz, úgy gondolom, hogy az a termékadó, és az, amire 
fordításra kerül, lehet, hogy nem elegendő az egészségügyben, hiszen akik benne dolgozunk, 
tudjuk, hogy milyen gyalázatosan alacsony bérek vannak, mennyire nagy szükség lenne, hogy 
ez megfelelő módon rendeződjön, mennyit jelentene a rendszer stabilitása szempontjából. 

Úgy gondolom, hogy az az erőfeszítés és az a szándék, ami ez irányba mutat, akár a 
rezidensek nettó százezer forintja, akár az őket is érintő pótlékok megemelése, akár egyáltalán 
az a szándék, hogy a sürgősségi ellátásunkat fejlesszük, ami valóban borzasztóan nehézkes és 
borzasztóan mínuszos - és ha valaki a gyakorlatban dolgozott, az tudja -, úgy gondolom, hogy 
ezek mind olyan lépések, hogy ha ezek az összegek erre fordítódnak, akkor az két célt fog 
szolgálni. Részben azt, hogy itt maradjanak és ne menjenek el az orvosaink és próbáljuk meg 
őket itthon tartani, a másik pedig az, hogy mindenképpen úgy gondolom, hogy egyértelmű, 
hogy az minden formában a betegellátás javát szolgálja, és úgy gondolom, hogy ezeket a 
célokat mindenképpen értékelni kell. Nem biztos, hogy ezek óriási nagy lépések, de mégis azt 
mondom, hogy azok a lépések, amelyek a jó cél felé, a Semmelweis-tervben megfogalmazott 
célok felé vezetnek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács képviselő úr! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr, ha megengedi, csak néhány 

gondolat erejéig reagálnék arra, amit képviselőtársaim mondtak. Én úgy gondolom, hogy én 
minden szavammal az adótörvényekről beszéltem, és kérdéseket tettem fel az államtitkár 
úrnak. Többek között például a bor és a sör ezer literjének adómentességéről, hogy ez mi célt 
szolgál, és mi volt az értelme ennek a dolognak. 

Képviselőtársaimtól is azt szeretném kérni, hogy lehet visszafelé mutogatni még 
évekig, és mindig rajtunk számon kérni azt, hogy mi történt. Mi is tehetnénk persze, mert 
mondhatnám azt, hogy az elmúlt másfél évben, amit ez a kormány tett, az éppen nem az 
egészségügy céljait szolgálta. Gondolnék például az egykulcsos személyi jövedelemadó által 
kivont 500 milliárd forintra, vagy a MOL-részvények megvásárlására fordított 500 milliárd 
forintra. Ezekből a pénzekből hatalmas fejlesztéseket lehetett volna végrehajtani, különösen a 
MOL-részvényvásárlásból az egészségügy területén.  

Tehát jó lenne, ha tényleg ezekről a gondokról beszélnénk, és a kormánypárti 
képviselők pedig, ha érdemben reagálni akarnak arra, amit mondtam tételesen az 
adótörvények kapcsán, akkor mondják azt, ha pedig ilyen visszamutogatás történik, akkor mi 
is elkezdjük ezt a folyamatot, és akkor nem érünk a végére, és nem lesz semmi haszna az 
egész beszélgetésnek, amit csinálunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Igazából ennek a vitának csak a lezárás lehet a vége, 

mert úgy tűnik, hogy a konszenzus lehetőségének ezzel kapcsolatosan az árnyéka sincs meg. 
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Egy adórendszer mindig tükrözi egy adott kormányzatnak a filozófiáját, és azt, hogy 
hogyan foglalkozik azokkal az emberekkel, akiktől megkapta a megbízatást. Én azért olvasom 
fel, mert vannak alapcélok, amelyek ebben az adórendszerben megjelennek, és javaslom, 
hogy aki túl sok pálinkát iszik, akár itt, az Egészségügyi bizottság tagjai közül, az ne igyon 
annyit. De amit meghatároznánk, hogy mi az alap. Az egyik az államadósság csökkentése. Ez 
nemzeti érdek. Az államháztartás hiányának a tartása, szintén nemzeti érdek. Az 
Egészségbiztosítási Alap bevételeinek növelése. Alapvető és nemzeti érdek. Hozzá kell 
tennem, hogy az Egészségbiztosítási Alapnak a működésében olyan jellegű változásoknak 
kell beállni, amelyek gyakorlatilag az Egészségbiztosítási Alapot stabilan két lábra állítják. 
Vagyis rendszerszerűen az Egészségbiztosítási Alapnak a kiadásai megfelelően 
áttekinthetőek, és világossá válnak azok, hogy a biztosítottak, ki és milyen alapon részesül az 
ellátásban. 

Ez egy nagyon fontos kérdés lenne. Azért lenne nagyon fontos kérdés, mert akkor mi 
úgy látjuk, hogy nagyot lépnénk előre abban a vonatkozásban, hogy jól tudják megítélni az 
emberek a közterheket, hogy mit és miért fizetnek.  

A másik: az arányos és egykulcsos személyi jövedelemadó rendszer megszilárdítása. 
Sokszor elmondtuk, hogy miért van erre szükség. Mindenki tudja, hogy visszalépés lenne az, 
ha az adórendszer többkulcsos lenne. Azt is elmondtuk, hogy az nem lehet egy nemzeti cél, 
hogy mindent mindenkitől visszaszedjünk, aki egy kicsit megpróbál dolgozni érte.  

Szinte mindig egyetértünk mindenben Puskás képviselőtársammal, régen ülünk itt 
egymás mellett, azzal viszont nem értek egyet, hogy minden adó rossz. (Dr. Puskás Tivadar: 
Igazságtalan.)… és nem minden adó igazságtalan.  

Az adó bizonyos fokig egyes államokban, mint ahogy azt önök legalább olyan jól vagy 
jobban tudják, egy bizonyos fokig büszkeségforrás, annyival járultam hozzá más emberek 
eltartásához, hiszen nem kell azért összetéveszteni, mi azért kapunk lehetőséget, hogy itt a 
Földön és konkrétan ebben az országban élünk, hogy másokért dolgozzunk. Tehát mi 
másokért dolgozunk, azért kapunk kenyeret. 

Tehát az adónak maga ez a filozófiai alapja.  
A gyermekvállalás ösztönzése az adórendszeren keresztül. A múlt héten áttekintettük 

azt, hogy ma Magyarországon a megszületendő gyerekeknek és az egy családra eső gyerekek 
számának és ennek a változásával kapcsolatos helyzet milyen, és azt kell mondanom, hogy a 
legkiválóbb előadók foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Ebben a vonatkozásban tényleg a 24. 
órában vagyunk. Már az is kérdéses, hogy nem jutunk-e el ahhoz a ponthoz, amikor valóban 
nem tudjuk azt biztosítani, hogy az a reprodukció, amelyik végbemegy, az a későbbi 
időszakokban lehetőséget ad-e arra, hogy az országot megfelelően működtessük gazdaságilag. 
Ez egy nagyon fontos kérdés. 

Végezetül, amit én nagyon fontosnak tartok, az adómorálnak az erősítése. Az 
adómorál erősítése azért nagyon fontos, mert eddig mindig azt éreztük és azt sugallták, hogy 
az állam rossz. Az állam nem rossz, az állam mi vagyunk. A hozzájárulásunk az állam 
működéséhez a mi egyéni életünknek is az eredménye. Tehát azt gondolom, hogy abban az 
erkölcsi felfogásban, ahogy élünk, ahogy megítéljük a dolgokat, jelentős különbségek vannak, 
és nem mutogatok vissza az elmúlt négy évre. Ez egyszerűen az élet megélésének a 
problémája, és túl azon, hogy ebben az országban mindenkinek joga van arra, hogy jusson a 
szájába ennivaló, s hogy legyen fedél a feje fölött, hogy gyerekeket neveljen, de ehhez 
akármennyire nehéz is, mindenkinek dolgozni kell. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések? Heintz képviselő úr! 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Államtitkár Urak! Én visszatérnék egy kicsit arra a kérdéskörre és szigorúan az adótörvények 
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keretei között maradnék, amit alelnök úr vetett fel a háziorvosok iparűzési adójával 
kapcsolatban. Ezt sokan, sokféleképpen próbáltuk mi már önkormányzati vezetőként is, 
képviselőként is, bizony, egy európai direktíva ezt a megoldást kőkeményen tiltja, tehát azt 
hiszem, erről beszélgetni egy jó darabig, amíg létezik az Európai Unió, nem érdemes. Hiszen 
akkor mindenkinek jár az adómentesség. 

Ugyanakkor szóba került, hogy az alapellátás, a praxisok léte vagy nem léte, ez nem 
adókérdés már megint, de én valahogy úgy állnék ehhez a kérdéshez, hogy alapvetően az 
Egészségügyi bizottság, mint olyan, tulajdonképpen az egészségügyi államtitkárság, de facto 
a minisztérium egy segítő háttérintézménye lehetne. 

A következő a helyzet. Ezt komolyan véve, nekünk az a dolgunk, hogy segítsük az 
államtitkárságot abban az érdekérvényesítési harcban, amely gyakorlatilag, főleg ilyen 
válsághelyzetben, ami most van, előtör, és amely továbbra is elosztó jellegű. Nyilvánvaló, 
hogy egy Gazdasági Minisztérium nézi és próbálja kiszolgálni, és aztán persze 
visszanyesegetni az úgymond passzív rendszereknek, úgy, mint az oktatásnak, a kultúrának, 
az egészségügynek az igényeit, arra hivatkozva, hogy nincs pénz. Sőt, amikor remek 
ötletekkel állnak elő, akkor pedig jön a csipszadó, akkor pedig nagyon örülnek neki, és 
igyekeznek ezt a forrást valahogy a sor másik végén megcsippenteni, mint ahogy erről is most 
beszélnünk kell, látván a költségvetés összegeit. De gratulálván persze a csipszadónak, és lesz 
nyilván jó ötlete is, főleg valóban egy szigorúan emelt dohány és alkohol jövedéki adó esetén, 
de ami valóban szemet szúr, az az, hogy egyrészt alakítjuk át az egészségügyet, őrült nagy 
munka van, és Réthelyi miniszter úr a múlt héten is mondta, hogy mennyire fontos, dicséretes, 
elvárható, sőt kötelező az alapellátás kiemelt támogatása. Én már a múlt héten nem mentem el 
a feleségemmel, aki szintén háziorvos, vele együtt a háziorvosok összejövetelére, mert nem 
merek elmenni, nem tudok mit mondani. Nem tudjuk jól képviselni mi, orvosok, mi, 
egészségpolitikusok az érdekeinket a gazdasági szférával szemben. 

Azt hiszem, ez egy kormánypártról is elmondható, mert én, mint orvos, rettentően 
zabos vagyok most már, hogy ezt a rendszert nem rakjuk rendbe, és maximálisan támogatom 
a kormányt, őrületesen csípem az egészségügyi államtitkárságot, minden dolgozóját, de nem 
tudnak mit lépni. Tehát amíg ilyen keményen mennek szembe azzal, hogy most már 
ténylegesen sem a társadalom, sem a rendszerben dolgozók, sem maguk az 
egészségpolitikusok nem tudnak többet kicsikarni magukból, és bizony, bele kell nyúlni a 
tárcába, addig a helyzet szerintem ténylegesen válságos, és ezzel nem biztos, hogy számol 
kellő mértékben a gazdaságpolitika. 

Hogy még az adóról is szóljak. Amivel nagyon tudnának segíteni a tisztelt gazdasági 
minisztériumi szakemberek, az az, ha belátnák azt, hogy az ország jelentős vállalkozási 
tömege, beleértve a háziorvosokat is, csődben vannak. Olyan csődben vannak, amit úgy 
hívnak, hogy házipénztár, kézipénztár, amely rendszer 1994 óta működik, gyűlik, és ha mi 
meghalunk idő előtt, akkor a gyermekeink ezt kötelezettségvállalás vagy egyéb formában 
öröklik. Ezért üldögélnek 70 éves doktorok a babérjaikon, nem azért, mert annyira dúl bennük 
a burnout-os lelkük, hanem azért, mert nem tudnak hová menni, nem beszélve arról, hogy 
nyugdíjuk sincsen. Ezen próbálna segíteni az a praxisalap, amit nem igazán látunk létrejönni, 
pedig szükséges és muszáj. Bankgaranciával, bármely módon, lényegesen jobb fizetéssel el 
kell kezdeni az alapépítést, senki nem hiszi el és fogadja el, hogy itt meg lehet teremteni 
belátható időn belül az átlag európai fizetéseket, de valami alapról el kell indulni. Ha bízom 
abban, hogy legalább a háziorvosi szinten ki kell szolgálnom ezt a szerencsétlen, nagyon 
beteg társadalmat, akkor ott kell az erősítést megkezdeni, és ez a szándék megvan. Ezt 
Réthelyi miniszter úr elmondja, Szócska államtitkár úr hangsúlyozza, az egész szakma 
emellett van, tehát akkor oda kell tenni.  

Oda kell tenni, és ebben valóban kormánypártiként, a hivatásomban és a velem együtt 
élőkkel egy szekeret húzok, az a kérésem, hogy ebben segítsenek nekünk. 
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Mellesleg, ha átgondolnák az ötletet, a javaslatot, nem ma került ez elő, és én sokszor 
beszélgettem már erről orvosokkal és szakpolitikusokkal is, az államtitkárságon is, hogy ez a 
valódi rehabilitáció meglegyen a kisvállalkozók számára, és akkor nem kell azt mondani, 
hogy ez csak az orvosokra vonatkozik. Akkor egy nagyon biztos, garantált, hatalmas bevétel 
lehetne a költségvetésnek, és fel tudnának lélegezni azok a vállalkozások, akiknek esélyük 
nincs, pont úgy, mint a háziorvosoknak, ezt a rendszert egy időn belül rendezni. Iszonyatos 
terhet görgetnek maguk előtt, tízmilliókkal mondom: kis egyéni vállalkozások kínlódnak, 
mindenféle kézipénztári kínlódással. Ezt egy normális megváltással bőségesen rendezhetjük, 
és nem hiszem, hogy most az a kérdés, hogy mindenki fizessen rendesen adót, mert ebbe bele 
fogunk dögleni, nemcsak mi, háziorvosok, hanem a társadalom. 

Tehát bizony, ezt javaslatként, megfontolásként én elmondom itt nyilvánosan, mint 
ahogy ezt már nagyon sokan tudják, hogy ebben sokan gondolkodnak, hogy ez nagyon nagy 
segítség lenne. Az első lépés lenne ahhoz, hogy ténylegesen fel tudjanak állni az alapellátó 
doktorok, és ha ehhez ténylegesen megteremtjük a praxisalapot, és valóban néhány millió 
forinthoz jutnak azok, akik minimálbérre bejelentve dolgoztak, nemcsak Budapesten van 
háziorvosi ellátás, mondanám, nemcsak a Rózsadombon, hanem nagyon-nagyon szegények 
sok esetben a kollégák ténylegesen, és a kidőlt-bedőlt autójukat irigyelni tőlük enyhén szólva 
nevetséges. Szóval ebben látnék én egy nagyon komoly előrelépést, amely nem 
pénzkiadással, hanem óriási bevételnövekedéssel tudná segíteni a kormányt. Biztos, hogy 
szemléletváltásra van szükség, és azt, amiről beszél miniszter úr, miniszterelnök úr és 
államtitkár urak, annak a valódi elindításához ez a lépés szerintem megkerülhetetlen, mert 
láthatóan nem működik a rendszer. 

Zárszóként: most jöttem reggel, sokan ülünk reggelente kocsiban, és ki ezt, ki azt 
hallgatja, én a Kossuth rádiót, a 180 percet, és bizony, a portfolio.hu szakembere ott mondja a 
magáét. Lehet, hogy ez csak egy vélekedés, de én majdnem belementem az árokba. A 
következő esztendőben ez a hatalmas munka, amit itt végeztünk az elmúlt másfél évben, 
lehet, hogy szertefoszlik, pontosan a folyamatos nyugati forinttámadás miatt, és szerintük már 
78 százalék újra az államadósság. Ez csak egy vélekedés. Mi pedig azt hisszük, hogy a 80 
százalékról végre le tudtunk menni emberközelbe, mert azt is tudja mindenki, hogy azért 
tartunk itt, azért állunk itt, mert bizony, nem lehet olyan családot fenntartani, ahol hazavisz a 
férj 100 forintot, és 80 forintot rögtön elvisz a szomszédból az uzsorás, mert most így élünk, 
és ezt a rendszert próbálja teljesen józan gondolkodással ez a kormányzat megszüntetni, és 
lám, hol vagyunk? 

Nincs más megoldás, ezeken az utakon ki kellene törni, én legalábbis nem látom azt, 
hogy mivel tudnék hazamenni és azt mondani a kollégáimnak, hogy ne féljetek, gyerekek, 
lesz ez még jobb is, és rövidebb időn belül beláthatjuk azt, hogy dolgozzatok, biztonságban 
vagytok, elmehettek nyugdíjba, és nem hagytok hátra az utódaitoknak 5-10 millió forintos 
adósságot vagy kötelezettségvállalást.  

Talán az adóról sikerült beszélnem. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Tibor képviselő úr! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Egy mondatot mondhatok még? Heintz képviselő úr 

őszinte szavait őszinte szívvel támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A nagyon értékes reflexiókat követően akkor a választott 

sorrendben az NGM és az egészségügyi tárca részéről kérnénk a viszontválaszt. 
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Kanyó Lóránt osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai az 
elhangzottakra 

KANYÓ LÓRÁNT osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Itt a vita során 
egy kicsit összekavarodott több napirend, költségvetési vonatkozású kérdések is terítékre 
kerültek. Ezzel kapcsolatban majd a következő napirendben Banai államtitkár úr ad választ. 
Én igyekszem csak és kizárólag, szigorúan az adózás kapcsán felvetődő konkrét kérdésekre 
válaszolni. 

Gyenes képviselő úr említette, hogy nem csökken az adminisztrációs teher. Én most itt 
sorolhatnám, hogy hogyan és miként csökken. Például a transzferár-szabályok 
alkalmazásának kizárása a társasági adóban bizonyos esetekben, nem kell önellenőrzéssel élni 
az áfában, ha bizonyos korrekcióra kerül sor a fizetendő adóban, elektronikus eljárás 
bevezetése a regisztrációs adóban, egyszerűsített éves beszámoló készítés, könyvvezetés 
lehetőségének kibővítése, napi készpénz-záróállomány átlaga maximális mértékének emelése 
a számviteli törvényben, bizonylatmegőrzési kötelezettség időtartamának csökkentése, és ha 
végignéznénk a törvényjavaslatot, biztosan még számos más ilyen javaslatot is találhatnánk, 
amely bizony, az adózói adminisztrációt csökkenti. Emellett természetesen az adóhatóság 
adminisztrációs adóztatási költsége is csökken, azt már hadd ne olvassam fel. 

Kiemelt kérdés volt - és talán akkor „pálinkás jó reggelt!”-tel kellett volna köszönnöm 
- a pálinka, a bor, a sör házi készítésének adómentessége meghatározott értékhatárig. A 
házipálinka-főzés jelenleg nulla forint adót visel. Mindannyian tudjuk, hogy a házipálinka-
főzés már évtizedekre visszatekintő gyakorlattal bír. Akkor is csinálják, ha van adó rajta, 
akkor is csinálják, ha nincs adó rajta, akkor is visszaélhetnek vele, ha van adó rajta, és akkor 
is visszaélhetnek vele, ha nincs adó rajta. 

Ami viszont a sörfőzést illeti, lássuk be, hogy ez azért nem olyan egyszerű dolog, és 
kötve hiszem, hogy tömegével a népbutítás eszközévé válna az otthoni sörfőzés. Valószínűleg 
a panelgarzonban nehezen tudnák az ezer literes űrmértékű tartályokat és a különböző 
keverőeszközöket installálni az állampolgárok.  

Összességében csak azt szeretném mondani, hogy nem hiszem, hogy attól kell 
tartanunk, hogy valaki hobbiból házi sörfőzésre vetemedik. Ennek a költsége és az ezzel való 
macera inkább hobbi, mintsem a lerészegedést szolgálja. 

Megjegyezném itt, hogy egyébként az Országgyűlés már elfogadta a jövedékiadó-
törvény változását, novembertől hatályba lép. Valamennyi alkoholterméknél, egyes 
alkoholtermékeknél jobban, de jellemzően 5 százalékkal emelkednek az adómértékek. 

Gyenes képviselő úr utalt egy bizottsági vitára, ahol én magam is ott voltam mellette, 
én másként emlékszem erre a vitára. Én arra emlékszem, hogy abban maradtunk, hogy azokat 
a kérdéseket, amelyeket Gyenes képviselő úr felvet, azt az adótörvények vitájában kell 
lefolytatni. Semmi olyan ígéret nem hangzott el, hogy az adótörvények kapcsán a kormány 
elfogadja azt, amit Gyenes képviselő úr javasolt. 

Itt van a lehetőség, a helyiadó-törvény, a gépjárműadó-törvény, az illetéktörvény 
benne van ebben a törvényjavaslatban, ehhez a törvényjavaslathoz képviselő úr módosító 
indítványt tehet, és ennek a vitáját le lehet folytatni a parlamentben, a plenáris ülésen, le lehet 
folytatni itt, a bizottság előtt is. 

Ami pedig a vállalkozás vagy kvázi vállalkozás rendszerét illeti, valóban közgazdasági 
végzettségem van, nincs orvosi végzettségem. A kvázi vállalkozás fogalmát én ismereteim 
szerint egyetlen közgazdasági tankönyv sem tartalmazza, de bizonyára ezek helytelen és rossz 
szakirodalmak. 

A vállalkozás arról szól, hogy egyéni vállalkozóként haszonszerzés céljára, 
üzletszerűen köt megállapodást és végez vállalkozási tevékenységet valaki. Ez a vállalkozó 
háziorvosokra teljes mértékben igaz. (Kovács Tibor: Ilyeneket ne mondjon!) Ezért a helyiadó-
törvény automatikusan az adóalanyi körbe sorolja a vállalkozó háziorvosokat. Amúgy meg 
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persze természetesen a háziorvosi tevékenységet nem feltétlenül köteles vállalkozási 
formában végezni. (Kovács Tibor: Ez nem igaz!) 

Különös bájt kölcsönöz ennek az, hogy az önkormányzatok bevételéről van szó, és az 
önkormányzatok feladata a háziorvosi alapellátás biztosítása. Úgy tudom, hogy számos 
önkormányzat (Kovács Tibor: Ez sem így van, minek mond ilyeneket?) támogatja a háziorvosi 
ellátást, és sokkal célravezetőbb lenne az, ha az önkormányzatokkal történő megállapodás 
keretében - éppenséggel az önkormányzatok érdekeinek megfelelően is - az a pénz, amely a 
háziorvosoktól az önkormányzat kasszájába kerül, az végső soron a háziorvosi szolgáltatás 
növelését szolgálja. 

Heintz képviselő úr utalt arra, hogy közösségi jogi szabályok alapján nincs mód 
ilyesfajta mentességre. 

A személyi jövedelemadó kapcsán újra fellángolt ez a vita, ami az egységes, arányos 
adórendszerrel függ össze. Valóban ez a törvényjavaslat tovább teljesíti az egységes, arányos 
adórendszert. Azt hiszem, hogy ebbe a vitába a továbbiakban nem kellene belemenni. Utalás 
volt arra, hogy vajon, mi történik azokkal, akik az adójóváírás megszüntetése kapcsán 
jövedelemcsökkenést kell, hogy elszenvedjenek, ezzel kapcsolatban a törvényjavaslat 351. §-
ának (11) bekezdése rendelkezik arról, hogy a kormány felhatalmazást kap, hogy azokban az 
esetekben, amikor az adójóváírás vagy az adótörvények változása miatt csökkenne a 
jövedelem, akkor valamilyen kompenzációs mechanizmust építsen ki. 

Konkrét kérdés hangzott el, hogy ez a 2 százalékpontos áfaemelés mekkora bevételi 
hatással jár. Ez 150 milliárd forint a számítások szerint. Ez az Országvédelmi Alapba kerül, 
ahogy ezt korábban is elmondtam. (Dr. Garai István Levente: Én nem ezt kérdeztem, sajnos.) 

Jegyzeteimet áttekintve, több konkrét felvetést nem látok. Ha lenne valami, amire még 
esetleg nem válaszoltam, akkor természetesen szívesen válaszolok. 

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr! 

Dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
válaszai az elhangzottakra 

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! Hadd emeljek akkor ki csak röviden néhány témát, elég sok minden 
visszacsengett a hozzászólásokban.  

A háziorvoslás, tehát az alapellátás kérdésköre: azt gondolom, abszolút egyetértünk 
ebben, és van ebben konszenzus, mindannyiunkban egy alapvető kérdés. Mi egy olyan 
helyzetet örököltünk meg, ahol egy nem létező eszközkezelőt kellett újra produkálni, és hadd 
jelezzem, hogy a kormány a legutóbbi ülésén az eszközkezelő célba juttatását jóváhagyta, 
meg fog jelenni a kormányhatározat napokon belül, és reméljük, hogy még év végéig ez a 
több mint másfélmilliárd forint végre, évek után segíti a praxisok technikai szempontból való 
lábra állását. Hasonlóképpen hadd mondjam el, ma már ezekben a percekben kint van 
közigazgatási egyeztetésen a törvénysaláta, amelyik a praxiskezelő kodifikációját hajtja végre. 
Hadd jelezzem azt, a médiában is napvilágot látott, hogy ennek az egyeztetésén azt hiszem, a 
MOK is magas szinten részt vett, Éger elnök úr személyesen volt bent, és vele egyeztetve úgy 
a praxisról, mint a praxiskezelés kérdésében, igyekeztünk egy konszenzusos megoldást 
produkálni. Ennek a forrását is majd a költségvetés kapcsán igyekszem kifejteni. 

A harmadik kérdéskör, de hogy sorban reagáljak és jelezzem a preferenciát akkor a 
tárca valóban szűkös lehetőségei mentén is az alapellátás és a háziorvoslás felé. A 
rezidenskérdésben jelenleg az az elképzelése a kabinetnek, hogy ebből az 
ösztöndíjprogramból egy részt célzottan elrekesztene egy körre, a házi gyermekorvosokra. 
Hadd emeljem őket ki, mert ott még rosszabb a helyzet, gyakorlatilag a klinikai orvoslás 
elszívja a gyermekorvosokat. Tehát itt egy konkrét, emelt összegű ösztöndíjat szeretnénk 
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célba juttatni, és ezzel egy kicsit ezt az egyre tragikusabb állapotban lévő réteget 
megerősíteni. 

Tehát röviden ennyit a háziorvoslással kapcsolatos - azt hiszem, négy elemet soroltam 
fel - rendszerről. 

Én is hadd emeljem ki ugyanakkor alelnök úrnak azt a mondatát, ami engem is szíven 
ütött, amikor azt mondta, hogy a rezidensek ne alapítsanak családot azért, mert ez a százezer 
forintos többletjövedelem nem lesz később adó- vagy nyugdíjalap.  

Ez azért megrázó, és hadd emeljem ki itt újra és újra, mindig elsikkad, hogy ennek a 
rendszernek egy masszív része a paraszolvencia-ellenesség. Ez a százezer forint egy 
paraszolvenciától való tartózkodást vált ki, és ez nagyon elsikkadt ebben az egész ügyben. Ezt 
nagyon-nagyon sajnálom, és újra és újra kellene hangsúlyozni, mert a paraszolvencia 
tudomásom szerint ugyanúgy nem adó- és járulékalapot képező jövedelem, viszont a hatásai 
elképesztőek - mindannyian tudjuk - a rendszerben.  

Tehát egy picit csodálkozom azon, hogy a kamara ezt szakmai oldalról támadja. Nem 
akarom bagatellizálni az egészségügy súlyos HR-helyzetét, ez nem kérdés, ebben teljesen 
egyetértünk, de egy kicsit tényleg meglepett ez a mondat alelnök úrtól, ismerve az ő 
tisztességes politikai és egyéb alapállását és jó látását a területről. Különösen úgy, hogy ezt a 
rendszert együtt dolgoztuk ki és módosítottuk a rezidensekkel, amit az is fémjelez, előtte 
mindnyájan emlékszünk, hogy a médiában a zöldkeresztes mozgalom mentén masszív 
lakossági támogatás volt. 80 százalék fölötti szavazatok voltak mellette. 

Tehát nagyon sajnálom, hogy ennek a kérdésnek a leglényegesebb része állandóan 
elsikkad, és helyette az egyébként teljesen nyilvánvaló súlyos HR-helyzet kapcsán egyéb 
témákra ágazik el, és ezt nem emeljük ki, pedig pont erről van szó, hogy ezt a fajta jövedelmet 
kell egy másfajta jövedelemmel leváltani, és egyszer s mindenkorra végre egy réteget 
megpróbál lassan, először a magyar egészségügy történetében, kimondottan, definiáltan 
elszakítani a paraszolvencia rendszerétől. Szóval ezt alapvetően alá kell húzni. 

Még az áfakulcs kapcsán. Éger elnök úr is járt Matolcsy miniszter úrnál, és ő is 
felvetette ezt az 1 százalék lehetőséget. Úgy tűnik, nem tudtunk továbblépni ezen a területen. 

A bérkompenzáció kérdésében: nekem nem kompetenciám pontosítani 
főosztályvezető úr szavait, és ezt nyilván meg fogja tenni majd Banai helyettes államtitkár úr 
a költségvetés tárgyalásakor, de én úgy tudom, hogy a X. fejezetben konkrét sor nyilatkozik 
erről. A közszférában történő bérkompenzáció összege, ha jól emlékszem, 64 milliárd forint, 
és van alatta egy másik sor, az intézményi kompenzáció 84 milliárd forint, ami a KIM-
tartalékban van, ha jól tudom, de konkrétabb forrás is van erre a célra, tehát én is úgy tudom, 
és ezt összeegyeztettük helyettes államtitkár úrral, hogy elvileg a dolgozót két okból nem 
érheti igazán jövedelemvesztés. Az egyik a minimálbéremelés, a másik pedig a jóváírás 
elvesztése mentén a korábbi szintén kompenzáló bérkompenzáció, amennyire én tudom. 

Hadd emeljem ki azt, hogy ebben az évben azokkal a szolgáltatóinkkal volt probléma, 
akik nem állami és önkormányzati szférában mozogtak. Ez volt a nehéz helyzet. Az európai 
uniós versenyjog szerint a kft., zrt. formájában működő nagy megyei kórházainkban és 
magánszolgáltatásainknál, miután ők a versenyszféra körébe tartoztak, valóban nem tudtuk 
fizikai okokból ezt elérni. 

Paradox módon az állami szerepvállalás előrehaladása ezt a helyzetet a dolgozói 
biztonság szempontjából még javíthatja is. 

A csipszadóra áttérve. Valóban, ahogy elmondta főosztályvezető úr is, mi is a szakmai 
vitában igyekeztünk arra hangsúlyt szerezni, és akkor pontosítsuk: ennek az alacsony 
alkoholfokú italkörnek a célja a rászoktatás, mint ahogy a dohányokban is az adalékanyagok 
célja a rászoktatás; nem a leszoktatás, hanem a rászoktatás. Ez a célja az ismert globális 
marketing politikának, amelyik ebbe az irányba nyomja ezt a fiatal gyermekeinket jelentő 
réteget. Ezen belül mi azt kértük, hogy ne az alkoholtartalmat, hanem a VTSZ szám szerint 
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adóztassunk, tehát emeljük ki ezt a kört, nevezzük meg őket, mint kifejezetten veszélyes 
eszközt. 

Azért tehetjük ezt, mert úgy gondoljuk, hogy szakmapolitikai szempontból az, amikor 
ugyanakkor az ugyanezen réteg által inkább elérhető bolti vagy üzletekben árusítható alkohol 
jövedéki adója is emelkedik, igazából nem jelent egy olyan shiftet. Tehát miután ez is jócskán 
emelkedik, jövedelem-típusú transzfernyomás ezen a rétegen nem lesz, mert mind a két 
helyen áremelkedéssel találkozik igazából, tehát szakmapolitikailag ezért volt ez bevállalható 
a cél érdekében, hogy lehetőleg ezt a tevékenységet, ezt a szerencsétlen helyzetet gyengítsük. 

A csipszadóra áttérve: nem szívesen mondom ezt még egyszer, lassan, ez elhangzott 
korábban máskor is, hogy a 15 milliárd forint érkezni fog, és ezt majd a költségvetésnél 
igyekszem elmondani. Azt hiszem, Szilágyi képviselő úr vetette fel, rátartiságra én nem 
emlékszem ebben a tárgyban. Ez egy jogalkotási folyamat. Az adóbevétel definiálása 
megtörtént a nyáron, most lesz tudomásom szerint a költségvetési törvény módosítása, ahhoz 
érkeztetést lehet végrehajtani, és ebben az NGM-mel megegyezésünk van. Idén is, a 2011-es 
költségvetés módosításával is érkezni fog és a pótlékemelést fogja szolgálni, és jövőre is, 
mármint a 2012-es benyújtottnál érkezni fog. 

Tehát úgy érezzük, hogy nem a nyomásra, hanem a jogalkotási rend mentén lehet ezt 
végrehajtani és célba juttatni, és szeretnénk is célba juttatni erre a célra ezt a 15 milliárdot. 

15-20 milliárdról volt szó, óvatos becslés volt az alsó határ, az első számok ennél 
pozitívabb elemre utalnak, úgy tűnik, ahogy az előbb is mondtam. 

Még az 1 százalék járulékemelésre hadd térjek vissza. Ez elhangzott kérdésként. Azt a 
helyzetet örököltük meg 2009 és 2010 után, amikor egy masszív járulékcsökkentést hajtottak 
végre év közben az E. Alapban, hogy 110-120 milliárd forintra szökkent fel, pusztán emiatt 
lényegében és a munkanélküliség növekedése miatt az E. Alap hiánya. Nem volt szerencsés, 
már legalábbis az E. Alap szemszögéből ez a fajta lépés, és igazából a hozadékát sem nagyon 
láttuk, de nyilván nem az én tisztem ezt közgazdasági szempontból megvitatni, hogy akkor mi 
történt, de az E. Alap igen rosszul járt akkor ennek következtében, az akkori járulék-
elengedés és mindenféle kompenzáció hiánya nélkül. 

Az áfaemelés és kiadásnövekedés kapcsán hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy 
majd később szóba kerül, megjelent a múlt héten az 1335/2011-es kormányhatározat, amelyik 
pontokban definiálja az állami szerepvállalás jövőjét. Ennek kapcsán szeretnék majd erre is 
kitérni, hogy ott hány olyan pont van, amelyik érinti a tárgyunkat, a 2012-es költségvetést, 
mert nyilván az állami szerepvállalás erősödése az egyre nagyobb számban az államhoz 
tartozó intézmények esetében az áfa és az ilyen típusú kiadáscsökkenésekre vonatkozik. 

Igazából nyilván minden kritikát az ember igyekszik végiggondolni, megérteni, de azt 
gondolom, hogy az államtitkárság a maga szűkös erejéből úgy fizikailag, mint gazdaságilag 
azért az elmúlt egy évben épp a népegészségügy területén olyan ütéseket vitt be a rendszerbe, 
amit azért korábban nem. Tehát mondjuk a nemdohányzók védelméről szóló törvény 
erősítése, aminek most jön majd a második fokozata kormányrendeleti formában, illetve a 
népegészségügyi termékadó bevezetése, azt gondolom, hogy jelzésértékű, és az nem vitás, 
hogy a lakosság felé való kommunikációjának jelentősége van. De ennek az is része, hogy az 
egészségügy terheit akkor lehet csökkenteni, ha a lakosság maga is valamilyen módon részt 
vesz ebben a közös tevékenységben, akkor kell kevesebbet kiadnunk a gyógyító 
tevékenységre, illetve a közös felelősségben egyaránt osztozunk vele, és akkor tudjuk ezt a 
szektort tehermentesíteni. 

Igazából utoljára csak annyit hadd jelezzek, hogy a MOL-visszavásárlás kérdése és az 
eladás stb. kérdése nem mostani kompetencia kérdése, de a hatalmas fejlesztés szó egy kicsit 
megütötte a fülemet. Azért őszintén el kell mondani, hogy a tárca az utóbbi hónapokban azzal 
foglalkozik, hogy az a 800 milliárd forint, ami európai uniós pénzből rendelkezésünkre állt, 
mint tényleg hihetetlen és egyszeri hatalmas fejlesztési lehetőség, ennek kapcsán 
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problémákkal küszködünk, de a járóbeteg-ellátás megörökölt helyzetében most adjuk át 
sorban a sürgősségi osztályokat, és nem könnyű utólag a sürgősségi ellátás magyarországi 
gyakorlatában ezt a rendszert működésbe hozni utólag. És ez így megy tovább, most jönnek a 
nagyberuházások majd vidéken. Tehát egy picit azon szomorkodik az ember, hogy az energia 
nem a fejlesztések után felszabaduló öröm és gazdagodásra megy el, hanem ezeknek a 
helyzeteknek a kezelésére, és ez bizony, nem szerencsés. Ritka nagy lehetőség volt, pláne ha 
hozzáteszem a szociális ágazat hasonló volumenét, ha a kettőt össze tudtuk volna adni annak 
idején egy nagyobb stratégia mentén, egészen hihetetlen volumenű transzfert tudtunk volna 
elérni a rendszerben az egészségügyi és a szociális ágazat között. Bocsánat, ha hosszú voltam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A szavazás előtt a következőt szeretném mondani. A 

személyes megszólíttatás okán alelnök úr következik, illetve amennyiben a kérdések és 
válaszok vonatkozásában egymondatos kérdésre van lehetőség, hogy erre nem kaptam 
választ, és egy mondatban a válasz. Alelnök úr! 

További kérdések, válaszok 

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Főosztályvezető úrra én 
is emlékszem, amikor egymás mellett ültünk, csak ön nem emlékezhet arra, hogy én kétszer 
voltam ott ugyanezen törvényjavaslatok kapcsán, és a második alkalommal, én erről beszélek, 
akkor nem ön volt ott, hanem egy másik munkatársa. Akkor kormányoldali képviselők 
mondták, hogy tudják támogatni ezt az egészet. Csak a helyzet pontosítása miatt mondom, 
mert úgy tűnt, hogy én nem mondok igazat, holott két alkalommal volt erről szó, és ön a 
második alkalommal nem volt ott. Ez az egyik. 

A másik pedig: nézze, valóban a fogalomtárból hiányzik a kvázi vállalkozás, én 
elismerem, de ettől még létezik, és ön sem tudott felelni arra, hogy egy háziorvos milyen 
átképzéssel tudja mondjuk az állam adópolitikáját vagy bármit kivédeni. Szerintem sehogyan 
sem. Ez az egyik. 

A másik pedig, amit helyettes államtitkár úrnak kell válaszolnom: természetesen a 
demográfiai problémát én is látom, persze, de én arra szeretném felhívni a figyelmét, és én 
nem kapcsolnám össze a paraszolvencia-ellenességgel ezt a kérdést, mert a paraszolvenciát 
nem a rezidens kapja. Tehát a rezidenst elszakítani a paraszolvenciától, jól hangzik, csak 
nincs értelme. 

Én pontosan azért jeleztem, hogy ezt a százezer forintot, amit legális jövedelemként 
kapnak a rezidensek, ezt tessenek már a gyeshez meg a gyedhez beszámolni, számítási alapul 
venni, ezáltal nőhetne a rezidenseknek a gyes, gyed alatti bevétele. Én pont ezt akartam 
jelezni ezzel a felszólalásommal, ezáltal lehetne az ebben a korban élő kollégáinknak is 
úgymond a gyermekvállalási kedvét fokozni. 

Elnézést, hogy ha félreértették, de nekem ez volt a mondanivalóm lényege. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Egy mondat Garai képviselő úr! 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az én 

kérdésem nem úgy szólt, hogy ez az áfaemelés mekkora többletbevétel, mert ez a 150 milliárd 
világos, ez az adat rendelkezésre állt, hanem kimondottan arra szerettem volna valami 
tájékoztatást kérni megközelítőleg, hogy ez az egészségügyi intézmények számára mekkora 
többletkiadást jelent, mert nyilvánvalóan ők is különböző termékek és szolgáltatások vásárlói. 
(Dr. Gyenes Géza: És nem is igényelhetjük vissza az áfát.) Tehát az egyik zsebből megy a 
másik zsebbe, tehát erre szerettem volna rákérdezni, hogy ez körülbelül mekkora 
többletkiadást jelent. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Válaszok egy-egy mondatban. 
 
KANYÓ LÓRÁNT osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést Gyenes 

alelnök úrtól, ha esetleg félreértésből fakadóan valamilyen bántó gondolatot mondtam volna. 
Ami a konkrét kérdést illeti, én ezt költségvetési kérdésnek tekintettem, hogy az egészségügyi 
intézmények kapcsán az áfaemelés mekkora kiadástöbblettel jár. Erre itt most nem tudok 
válaszolni, nincs erre vonatkozóan ilyen mélységű adatom. 

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr! 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Igen, akkor én is megkövetem alelnök urat, bár a paraszolvencia-ellenességet én továbbra is 
fenntartom, de ha nem hagyjuk rászokni a rezidenst, akkor már nagy dolgot érünk el.  

Garai képviselő úrnak válaszolva: mi végeztettünk felmérést akkor, amikor a 
minimálbér- és áfakérdéssel szembe kellett néznünk, a Kórházszövetség, az EGVE adatai 
alapján 28, illetve 40 milliárd forintos volumenben várható körülbelül ennek kapcsán 
többletkiadás a természetbeni ellátások területén egységében. Ebben nincs benne a GYSE-
kassza, ahol szintén az áfának jelentősége van, azt még nem tudtuk kiszámolni, de itt tudjuk, 
hogy ennyi, legalábbis ezt a számot kaptuk tőlük. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Heintz képviselő úr! 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy 

foglalkozik-e a kormány, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium azzal, amiről szó esett, 
amit kérdeztem - nagyon sokan kérdezik, könyvelők, vállalkozások, akik látják, hogy kinek, 
mennyi van igazából a kezében, a zsebében -, ezzel a fajta adójóváírással, amiből tényleg 
nagyon nagy bevétele keletkezne az országnak, és nagyon komolyan fellélegeznének 
mellesleg az alapellátás doktorai is, és elmennének nyugdíjba szépen végre, és jöhetne az új 
szél, az új hullám, amire sokan várunk. 

 
ELNÖK: Válasz? 
 
KANYÓ LÓRÁNT osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem tudok arról, 

hogy ilyesfajta munkálatok vagy ezzel kapcsolatos gondolkodás folyna. Őszintén szólva, azt 
sem tudom, hogy érkezett-e ezzel kapcsolatban valamiféle megkeresés. 

Én azt tartanám talán szerencsésnek, ha a képviselő úr közvetlenül fordulna a 
Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyi helyettes államtitkárságához ebben a kérdéskörben. 
Végül is itt van az adótörvény vitája, ezzel kapcsolatban ennek itt van a helye, hogy erről 
beszéljünk. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az első napirendi pontot ezzel lezárom és szavazásra 
bocsátom. A napirendünk az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló T/4662. számon benyújtott törvényjavaslat. Az általános vitára 
bocsátásról szavazunk. Kérem, hogy aki az általános vitára bocsátással egyetért, az szavazzon 
igennel! (Szavazás.) 14 igen. Aki nem ért egyet az általános vitára bocsátással? (Szavazás.) 6 
nem. 

Tehát 14:6 arányban általános vitára bocsátottuk. 
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Előadót kell állítanunk a napirendi pont általános vitájában. A kisebbségi vélemény 
megfogalmazására ki vállalkozik? (Kovács Tibor: Megosztva.) A kisebbségi véleményt 
megosztva mondja el alelnök úr és Kovács képviselő úr. A többségi vélemény 
megfogalmazására ki vállalkozik? Szabó képviselő úr? (Dr. Szabó Tamás: Vállalom.) Akkor 
Szabó Tamás képviselő úr. Köszönöm szépen. 

A napirendet az ülés elején elfogadtuk. A meghívóban a sorrendet mi magunk 
állítottuk fel, ez kétségtelenül igaz. Miután az előterjesztői a 2. és a 3. napirendnek ugyanazok 
az előadók, az előterjesztők részéről az az igény merült fel, hogy logikai értelemben a 
költségvetésről szóló 3. napirendet a 2. napirenddel cseréljük fel. Egyébként mondom: mind a 
kettőnek ugyanazok az előadói, ez az igény érkezett az ülés közben, és a napirend 
módosításáról természetesen szavazni kell. 

Aki egyetért a napirend módosításával a kérésnek megfelelően, kérem, szavazzon 
igennel! (Szavazás.) 20 igen. Köszönöm szépen, egyhangú. 

Időközben szeretném elmondani, nem minthogyha ennek az olvasására szeretném 
képviselőtársaimat biztatni, de megkaptuk az anyagot az államtitkár asszonytól, ami közben 
kiosztásra került. 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat - Az 
Állami Számvevőszék T/4365/3. számú véleménye Magyarország 2012. évi költségvetési 
javaslatáról - A Költségvetési Tanács T/4365/1. számú véleménye Magyarország 2012. 
évi költségvetésének tervezetéről 

Sorrendben a harmadik napirendi pontként kiadott, Magyarország 2012. évi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitára bocsátásáról kezdjük meg a tárgyalást, 
amelynek két pillére az Állami Számvevőszék véleménye, illetve a Költségvetési Tanács 
véleménye, de természetesen először az általános tájékoztatót hallgatjuk meg. 

Tisztelettel köszöntöm, mint ahogy már az ülés elején is megtettem, Banai Péter 
helyettes államtitkár urat az NGM részéről, mint előadót, és folytatólagosan Cserháti Péter 
helyettes államtitkár urat. Megkérném sorrendben először az NGM részéről Banai Péter 
helyettes államtitkár urat az írásos anyag szóbeli kiegészítésére. 

Banai Péter helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

BANAI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mindenekelőtt köszönöm, hogy a tisztelt 
bizottság hozzájárult a napirendi pontok cseréjéhez. 

Elöljáróban még a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat kapcsán azt mondanám el, 
hogy talán szükséges a költségvetés előkészítésének általános makrogazdasági és pénzpiaci 
hátteréről néhány szót szólnom. Tenném ezt három ok miatt is. Egyrészről, hogy a 
Házszabály szerint a költségvetési törvényjavaslat, mint egész, általános vitára való 
alkalmasságáról kell a tisztelt bizottságnak dönteni, másrészről tenném ezt azért, mert az 
előző napirendi pontban már számos kérdés a költségvetés, illetve a kormány 
gazdaságpolitikája kapcsán felmerült, és teszem harmadrészt azért, mert az egészségügyi 
kiadásoknak a peremfeltételét, a keretét a költségvetési lehetőségek biztosítják. 

A költségvetési törvényjavaslat, mint egy stratégiai, gazdaságpolitikai dokumentum, 
egy helyzetértékelésen alapszik. Mi ez a helyzetértékelés? 

Világgazdasági válság van. Közhelyszerű, mindnyájan tudjuk, hogy az eurózónában 
milyen problémák annak. Tudjuk, hogy olyan országok, akikről nem gondoltuk volna, hogy 
államadósság-problémákkal szembesülnek, most rosszabb helyzetben vannak, mint 
Magyarország. Görögország országkockázati felára körülbelül 11-12-szeres. Ezt már nem is 
kell mondani. De az, hogy Olaszországé, Portugáliáé, Írországé nagyobb, nagyobb az ország 
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bedőlésének a kockázata, mint Magyarországé, az már egy igen érdekes információ lehet, 
vagy akár az is, hogy Spanyolország épp most került leminősítésre. 

Láthatjuk tehát, hogy közvetlen környezetünk, az eurózóna, amihez ezer szállal 
kapcsolódunk, rendkívül mély válságot él át, a pénzpiacok rendkívül idegesen reagálnak 
ezekre a folyamatokra, és ez a magyar állampapír finanszírozásában is jelentkezik.  

A pénzpiaci folyamatok természetesen összefüggésben vannak a reálgazdasági 
folyamatokkal. Az eurózóna növekedése az idei 1,6 százalékról várhatóan 1,1 százalékra 
lassul, ezen belül a Magyarország számára meghatározó Németország növekedése 2,7 
százalékról 1,3 százalékra lassul. 

Azt látjuk tehát, hogy a világgazdaságban egy erős lassulás következik be, közvetlen 
exportpartnereinknél erős lassulás következik be. Mindez azt jelenti, hogy az eurózónához – 
amint említettem – száz szállal kötődő Magyarországon is törvényszerűen egy 
gazdaságinövekedés-lassulásnak kell bekövetkeznie. 

Ezért mondjuk most azt, hogy a jövő évi költségvetés 1,5 százalékos növekedésre tud 
építeni a tavasszal feltételezett 3 százalékos növekedéshez képest. Mindez természetszerűleg 
kevesebb bevételt jelent a költségvetés számára. 

A világgazdaságon túl a belső viszonyok mellett, ha azt látjuk, hogy 1,5 százalékos 
növekedéssel tudunk tervezni, és megnézzük a többi makrogazdasági paramétert, akkor azt 
látjuk, hogy a fogyasztás kismértékben növekszik, vagyis az áfabevételekből nem várhatunk 
jelentős növekedést a kulcsok változtatása nélkül. Szintén a közösségi fogyasztás tekintetében 
zéró közeli, sőt kismértékű negatív elmozdulást várhatunk, az infláció 4,2 százalékkal 
növekszik, amely nemcsak a költségvetés bevételi, hanem kiadási oldalára is hatással van. 
Tehát egy makrogazdasági folyamatait tekintve szolidabb, a korábbi feltételekhez képest 
szolidabb növekedéssel, csekély belső fogyasztással tudunk számolni. 

Mit tud ilyenkor csinálni a gazdaságpolitika? A legegyszerűbb lenne a mindenkori 
kormánynak azt tenni, hogy növeli a kiadásokat, a lassuló növekedésre az úgynevezett 
anticiklikus gazdaságpolitikával, a hiány növelésével válaszol. Ha ezt megtehetnénk, akkor 
azt gondolom, hogy az előző napirendi pontban nem kellett volna arról beszélnünk, hogy van-
e lehetőség az egészségügyi kiadások növelésére vagy sem. Az a helyzet ugyanakkor, hogy 
ezt nem tudjuk megtenni. Nemcsak azért, mert az említett világgazdasági folyamatok miatt 
árgus szemmel nézik a befektetők azt, hogy Magyarország csökkenti-e a hiányát vagy sem, 
hanem azért sem, mert nincsenek belső tartalékaink. Míg például Japán megteheti azt, hogy a 
GDP 200 százalékára növeli az államadósságát, mert belső megtakarításai vannak, 
Magyarországon közhelyszerű, de ismét el kell mondanom, hogy nincsenek belső 
megtakarítások. Nemcsak az állam eladósodott, a lakosság is eladósodott. Mindnyájan tudjuk 
a több mint egymillió devizahiteles problémáját, és a vállalkozások is eladósodottak. 

Tehát nincsen forrás arra, hogy az állam több pénzt vonjon be. 
Tehát az első a világgazdasági folyamatoknak a kötelezően begyűrűző hatása, a 

második a belső tartalékok kimerülése, a harmadik: el kell mondanom tényszerűen a múlt 
örökségét, amiben egy dolgot említenék. Magyarország 2004 óta túlzottdeficit-eljárás alatt 
van, vagyis a hiányunk tartósan 3 százalék fölött volt. Ennek azért van jelentősége, mert ha 
nem csökkentjük tartósan, strukturálisan 3 százalék alá a hiányt, akkor a közösségi 
jogszabályok értelmében az Európai Bizottság ebben az eljárásban továbblépést fog javasolni, 
ami Kohéziós Alap támogatások elvesztését jelenti. 

Önmagában ez a lépés, ez a túlzottdeficit-eljárásban való továbbmenetel nemcsak 
közvetlen, azonnali forrásvesztést jelentene Magyarország számára, hanem egy rendkívül 
negatív üzenet a pénzpiacok számára, aminek a hatásait nem akarom dramatizálni, de akár 
leminősítés, akár az országkockázati felárak rendkívüli megugrása, forintgyengülés és ennek 
következtében beálló negatív folyamatok lehetnek. 
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Ez tehát az a világgazdasági és belső helyzet, ami alapján a problémákra vagy 
mondhatom úgy, hogy a kihívásokra a kormánynak reagálnia kellett. 

Azt gondolom, hogy a 2012-es költségvetés összeállítása szervesen következik és 
következetesen adódik az eddigi lépésekből. De az államháztartás tekintetében ez jelentette a 
2010. évi költségvetés stabilizálását, épp az adósságválság elkerülése végett, jelentette a 2011. 
évi költségvetés olyan megalapozását, hogy anno minden független elemző tartósnak, 
valósnak tarthatónak minősítette, és értelemszerűen azt is, hogy 2011-ben a rosszabb 
gazdasági körülményekre a kormány reagált, az államadósság csökkentése, a hiánycél tartása 
érdekében stabilizációs alap létrehozásával, további intézkedésekkel. 

A kihívásokra való reakciót jelentette a Széll Kálmán terv összeállítása, aminek 
kapcsán azt kell elmondanom, hogy látva, hogy külső források nincsenek, és ebből a nehéz 
gazdasági helyzetből, adósságválságból ki kell kerülni, akkor mit tehet az ország: az alapvető 
problémák megoldását. Ez jelenti a foglalkoztatás növelését, a nyugdíjrendszer átalakítását, 
stb. 

Az egészségügy kapcsán engedjenek meg egy dolgot, ami alapvetően befolyásolja a 
2012-es költségvetést is. Ha belső tartalékaink nincsenek, akkor az állam működését és az 
adott területek feladatellátását kell megújítani úgy, hogy jobban működjön. Ez történik 
például azzal, hogy a megyei önkormányzatoktól feladatok kerülnek át az államhoz, többek 
között egészségügyi intézmények. Ez valósul meg azzal, hogy a gyógyszerkasszának igen, 
úgy történik a csökkentése, hogy közben a betegterhek nem növekednek és kiadásokat tudunk 
megspórolni. Ez magánvélemény, de azt gondolom, hogy ez valósulhat meg azzal, hogy az 
általunk is ismert, vagy azt mondom, hogy általam is ismert meglévő kapacitási problémák 
felszámolásra kerülnek. A Honvéd Kórház jelentős részei óriási kapacitástöbbletekkel bírnak. 
Vidéken 10-15 kilométerre egymás mellett lévő kórházak ugyanolyan feladatokat látnak el 
specializáció nélkül. 

Tehát azt gondolom, hogy ha külső forrásaink nincsenek, és belső forrásaink, az 
ország eladósodottsága nem teszi lehetővé azt, hogy változatlan struktúrákba több pénzt 
öntsünk, akkor csak belső megújulás lehetséges, többek között erről is szól a Széll Kálmán 
terv. 

Engedjék meg, hogy a Széll Kálmán terv és ezt megelőzően a 2011-es költségvetés, a 
2010-es költségvetés intézkedései kapcsán most rátérjek a 2012-es költségvetésre, hiszen 
ahogy említettem, ez a korábbi lépésekből azt gondolom, hogy szervesen adódik. 

A 2012-es költségvetés az említett problémákra, kihívásokra válaszol, egy úgynevezett 
országvédelmi költségvetés. Miért kell ilyen nevet választani? 

Azért, mert ahogy említettem, most sokkal rosszabb a világgazdasági helyzet, mint 
tavasszal. A tegnapi Világgazdaság címlapján a „Forrong Európa” cím szerepelt. Láthatjuk, 
hogy nálunk azt gondolom, sok szempontból sokkal jobb helyzetben lévő országok rendkívül 
drasztikus lépéseket kell hogy megtegyenek, olyanok is, akik az eurózónában vannak, és ahol 
a gazdasági problémák nem tudnak lecsapódni a forint gyengülésén. Magyarországnak éppen 
ezért sokkal erősebb és komolyabb lépéseket kell tenni. Ennek szellemében született a 2012-
es költségvetés. 

Mi tehát a költségvetés alapvető célja? Az egyik az említett euróválság-problémák 
elkerülése. Ez tükröződik abban, hogy tartanunk kell magunkat a 2,5 százalékos hiánycélhoz, 
tartanunk kell magunkat az államadósság csökkentéséhez, mert nincs más lehetőségünk.  

Az államadósságról nagyon sokat beszéltünk. Elmondhatom azt, hogy az 
államadósság csökkentésében szakmai konszenzus van. Tegnap kristálytisztán elhangzott a 
költségvetési bizottság ülésén: a Nemzeti Bank, a Költségvetési Tanács, az Állami 
Számvevőszék és mondhatom, hogy a parlamenti pártok képviselőinek többsége szerint is, 
legalábbis, ami a tegnapi költségvetési bizottság ülését illeti. 
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Miért kell, miért nincs lehetőségünk az államadósság csökkentésében? Engedjék meg, 
hogy egy-két adatot említsek. A tízéves eurókötvények hozama Magyarország esetében 7,5 
százalék, a szlovák, cseh esetben 3-4 százalék közötti. A németet már talán nem is kell 
említenem, az 1,5 százalék körüli. Azt szoktam mondani, hogy azon állampapírok között, 
amelyeket említettem, a német, a cseh, a szlovák, a magyar, egyetlen különbség van, az 
ország pecsétje. Az összes állampapír tízéves futamidejű és mindegyik euróban kibocsátott. 
Nekünk 7,5 százalékot kell fizetnünk, míg például a cseheknek 3 százalékot. Nincs 
lehetőségünk abban, hogy ezt az államadósságot csökkentsük. Nincs lehetőségünk abban, 
hogy növeljük a kiadásokat, és beláthatatlan kamatterheket adjunk át a jövő generációknak, 
hogy ha egyáltalán elérnénk odáig. 

Tehát a költségvetés első fő célja az euróválság negatív hatásainak kivédése, amely az 
említett hiánycél elérésén és az államadósság csökkentésén keresztül valósul meg. 

Rendkívül törékeny a világgazdasági helyzet. Senki nem tudja, hogy az úgynevezett 
W-alakú gazdasági folyamat valósul-e meg, vagyis a 2008-as recesszió után átmeneti 
fellendülésről van szó, vagy egy újabb visszaesés történik. Erre is fel kell készülni. 

Éppen ezért a jövő évi költségvetési törvény tervezete a korábbiakhoz képest sokkal 
jelentősebb tartalékokkal számol, mert sokkal jelentősebb tartalékokkal kell hogy számoljon. 
Az úgymond normál, kötelezően képzendő tartalék mellett ez a rendkívüli kormányzati 
intézkedések előirányzata, amelyet az államháztartási törvény szerint kell megképezni, ezen 
100 milliárdos előirányzat mellett másik két tartalékot is képzett a költségvetési 
törvényjavaslatban a kormány. Az egyik az úgynevezett Országvédelmi Alap, amiről az imént 
volt szó, 150 milliárd forintos összeggel, a másik egy 50 milliárdos kamatkockázati tartalék. 
Összességében ez a 300 milliárd forintos tartalék jelentheti azt a biztonságot, hogy ha a 
tervezetthez képest rosszabb költségvetési folyamatok valósulnak meg - sokkal rosszabb 
világgazdasági folyamatok, alacsonyabb növekedés, más forint-euró árfolyam -, akkor is 
évközi drasztikus beavatkozások nélkül, a tartalékok törlésével tartható legyen a hiány és 
tartható legyen az államadósság csökkentése. 

A második fő cél a nyugdíjrendszer átalakításának továbbvitele. E tekintetben a 
kormány 2010-től folytatott lépéseit a tisztelt bizottság ismeri, és ez  folyamat folytatódik a 
2012-es költségvetésben azzal, hogy a nyugdíjkassza profiltisztítása valósul meg, ami azt 
jelenti, hogy valódi öregségi ellátáshoz kapcsolódó nyugdíjakat tartalmazhat a nyugdíjkassza, 
és valódi nyugdíjjárulék-bevételeket tartalmaz a nyugdíjkassza a bevételi oldalon. Vagyis az 
egyensúlyát ezen a profiltisztításon keresztül kívánja a kormány megvalósítani. 

Ez az egészségügyi kasszát is érinti, hiszen a rokkantsági ellátások, az 
egészségkárosodással összefüggő ellátások a nyugdíjkasszából átkerülnek az egészségügyi 
kasszába. Itt meg kell jegyeznem, hogy úgy gondolom, hogy nem egyszerű kiadások és 
bevételek átpakolásáról van szó, hanem a rendszerek átalakításáról. És megint két dolgot 
engedjenek meg: a nyugdíjrendszer átalakítása kapcsán mindnyájan ismerik, hogy milyen 
adatok vannak a korai nyugdíjrendszerről. Magyarországon sokkal több a korai nyugdíjas, 
mint más európai országokban. A rendőrségnél 33 év az átlagéletkor. Tehát ezek hosszabb 
távon fenntarthatatlanok. 

Azt gondolom, hogy az egészségügyi kasszát közvetlenül érintő nyugdíjkasszából való 
átcsoportosítás, az egészségkárosodások átcsoportosítása sem egyszerűen egy átcsoportosítás, 
hanem a rendszer felülvizsgálata. Itt is azt kell mondanom, hogy a statisztikák szerint 
Magyarországon az egészségkárosodottak száma a duplája annak, mint a szlovák átlag, 
duplája annak, mint az EU-átlag, és az összes környező országot jelentősen meghaladjuk. 

Tehát azt gondolom, hogy itt valami nincs teljesen rendben. Tehát nemcsak 
forrásátcsoportosításokról van szó, hanem a Széll Kálmán terv értelmében ezen területek 
generális átvizsgálásáról. 
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A harmadik cél a már említett egészségbiztosítási kassza zárása. Ez a jövő évi 
költségvetési törvényben még nem valósul meg, egy lépés történik abba az irányba, hogy az 
egészségügyi kassza is záródjon. 

Látni kell, hogy az államháztartás radikális hiányát és az államadósság növekedését, 
ezáltal a sérülékenységüket jelentős részben az okozta, hogy ez a két nagy kassza nagyon 
jelentős központi költségvetésre, transzferre szorul. A cél tehát, hogy ezeknek a 
transzfereknek a csökkentésével az államháztartás egésze fenntartható legyen. 

A negyedik cél az adórendszer átalakítása. Erről az előző napirendi pontban volt szó. 
Annyit engedjenek meg, hogy a gazdaságpolitika fókusza valóban az, hogy a növekedést 
ösztönző lépések történjenek. Ezzel az adórendszerben a munkáltatókat közvetlenül terhelő 
adók nem módosulnak, hanem a fogyasztást terhelő adók növekednek, illetőleg például az 
egészségügyi járuléknál a munkavállalók járulékterhei is 1 százalékponttal növekednek. 

Az adórendszernél, tehát a költségvetés negyedik céljánál azt is el kell mondanom, 
hogy a gazdaságpolitikával összhangban lévő változások nemcsak a különböző adónemek 
közötti változtatásra irányulnak, hanem az adózási kiskapuk bezárására, például a társasági 
nyereségadónál a veszteségelhatárolás szűkítésére, illetőleg olyan lépések megtételére, 
amelyek összességében államháztartási szinten nem feltétlenül jelentenek radikális összeget, 
ugyanakkor közvetlen, úgymond fiskális hatásokon túli célokat szolgálnak. 

A sokat említett népegészségügyi termékadó kapcsán azt gondolom, hogy itt nem 
egyszerűen egy pénzbegyűjtésről van szó. Láthatjuk, hogy az áfánál vagy más nagy adóknál 
ennél nagyobb összegeket be lehetne gyűjteni, hanem arról van szó, hogy a kormány azt 
célozza, hogy az egészségre káros termékek fogyasztása csökkenjen, és ez hosszabb távon 
valóban az egészségügy terheit, az egészségügyi kiadásokat csökkentse. 

Ugyanígy a baleseti adó a felelős fizessen elve értelmében kerül kivetésre, hiszen a 
bonus-malus rendszerben azoknak kell többet fizetni, akik több balesetet okoznak. 

Végül a költségvetés ötödik célja, amiről szólnom kell, a munkavállalást ösztönző 
lépések és a munkahelyteremtést szolgáló lépések végigvitele, ennek a költségvetési 
fedezetének biztosítása. Ez megint kapcsolódik a Széll Kálmán tervhez, az állam 
működésének átszervezéséhez, közhelyszerűen vagy általánosan a segély helyett munkát elv 
biztosításához. 

Igen, a jövő évi költségvetési törvényjavaslat a munkanélküliséggel kapcsolatos 
ellátásokat jelentősen csökkenti, helyette ugyanakkor munkát kínál, a Start-munkaprogram 
132 milliárd forintos összeggel szerepel a jövő évi költségvetési törvény tervezetében, míg 
idén közmunkára 64 milliárd forint állt rendelkezésre. 

Természetesen a munkahelyteremtés nemcsak ezen az egy területen, a Start-
munkaprogram nem döntően az alacsonyabb képzettségű emberek foglalkoztatásán keresztül 
próbál megvalósulni, hanem más területeken, kis- és középvállalkozásoknál az európai uniós 
támogatások célzottabb felhasználásával, vagy a magasabban kvalifikált embereknél a 
külföldi tőkebeáramlás ösztönzésével, gondolok itt akár a Mercedes, akár az Opel, akár az 
Audi új beruházásaira, és értelemszerűen a hozzájuk kapcsolódó hazai beszállítókra.  

Tehát ez az az öt terület, ez az az öt cél, amelynek alapján a költségvetés a tisztelt 
Országgyűlés elé került. 

Néhány szót mondanék még a cég elérését eredményező eszközök tekintetében. Nem 
kérdés az, hogy az öt cél elérése és ezen belül az államadósság csökkentése, a hiánycél elérése 
rövid távon áldozatokat is követel mindenkitől. Beszélhetünk itt az áfa emeléséről. Igen, a 2 
százalékpontos áfaemelés közvetlenül jelentkezni fog az árak emelésében. Ezért is számol a 
kormány 4,2 százalékos inflációval.  

Kétségtelen az, hogy több területen ugyanilyen áldozatvállalásra sor kerülhet. Azt kell 
látni ugyanakkor, és ezt engedjék meg, ez mély meggyőződésem, hogy nincs más 
lehetőségünk, mint ezen rövid távon áldozatvállalásokat megtenni annak érdekében, hogy ne 
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sokkal drasztikusabb változtatásokra legyünk kényszerítve, mint azt láthatjuk több más 
európai ország esetében. Igen, olyan reformokat kell megtennünk, amely megteremti 
hosszabb távon a növekedés, a foglalkoztatás bővítését. 

Ezért tehát az adórendszeri és kiadásoldali lépések mind abba az irányba hatnak, hogy 
a növekedést és a foglalkoztatást ösztönző lépések legyenek. Hogy ha már a költségvetés nem 
tud egy expanzív politikát folytatni, nem tudja növelni a kiadásokat, akkor belső átrendezést 
kell csinálni. Itt el kell mondanom, hogy felvetődött, hogy az egészségügyet hátrány éri, hogy 
a költségvetésben az egészségügy területén úgymond nagyobb vágások lennének. Nincsen 
olyan speciális ágazati úgymond vágás vagy ágazati különbségtétel, amely szégyenpadra vagy 
hátsó sorba ültetné bizonyos területek képviselőit.  

Ami a költségvetésben a kiadási oldalon látszik, az az említett növekedést ösztönző 
területeknek a preferálása. Ez abban jelentkezik, hogy az állami működési jellegű kiadások, 
szociális ellátások csökkennek, és ez a NEFMI-t is, mint egészségügyi tárcát, az OEP-et is, és 
az igazgatásban minden területet érint.  

A pozitív üzenet pedig az említett munkaprogram azért, mert Magyarországon az 
egyik legalacsonyabb a foglalkoztatás, az Európai Unióban az utolsó előttiek vagyunk 55 
százalékos mértékkel, és ezen túl kell jutni. Illetőleg ahol még egyértelmű preferenciák 
látszódnak a költségvetés kiadási oldalán, és amelyek a költségvetés céljainak, az 
államadósság leküzdésének célját szolgálják, azok az európai uniós források, ahol 2012-ben 
2011-hez képest radikális növekedést láthatunk, és ehhez a társfinanszírozást a költségvetés 
minden körülmények között biztosítja. Értelemszerűen ez az egészségügyi ágazatot is érinti, 
hiszen láthatjuk, hogy az európai uniós forrásból megvalósuló egészségügyi projekteknél a 
kifizetések felfutása várható 2012-ben.  

A költségvetésről általánosságban ennyit szerettem volna mondani. 
Az egészségügyi jellegű kiadásokon belül három fő területről nagyon röviden, egy-két 

szót szólnék. Az európai uniós támogatásokat illetően említettem, hogy növekednek a 
kifizetések. A két fő terület a Társadalmi Infrastruktúra és a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programban a póluskórházak finanszírozására 
közel 90 milliárd forint kerül kifizetésre, a Társadalmi Megújulás Operatív Programon belül 
az egészségmegőrzésre, az egészségügyi humánerőforrás-fejlesztésre több mint 12 milliárd 
forint kerül kifizetésre, és van még néhány más tétel, ahol összességében az említett 
programokkal együtt 132 milliárd forint kifizetése várható. 

Ez a 2011-es körülbelül 100 milliárd forinthoz képest egy 30 milliárd forintos bővülést 
jelent.  

Az egészségügyi kiadások másik, úgymond két nagy területe tekintetében: az 
Egészségbiztosítási Alapnál csak a jelentősebb változásokat illetően a Széll Kálmán terv 
gyógyszerkassza-megtakarításai és táppénz-megtakarításai az eredetileg tervezettek szerint 
jelentkeznek. Az említett nyugdíjkassza profiltisztításából adódó plusz egészségkárosodással 
kapcsolatos kiadások és bevételek, amelyek a másik jelentős változtatást jelentik, és a 
harmadik, amit azt gondolom, pozitívumként kell említenem, hogy a gyógyító-megelőző 
ellátás kiadásai közel 55 milliárd forinttal növekednek. Igaz, ebből 30 milliárd forint a 
gyógyszerkassza-átsorolásból eredő tétel, de ezen felül valódi többletet láthatunk az E. 
Alapnál. 

A NEFMI fejezetén belül pedig több, ezekhez az említettekhez képest kisebb tétel 
finanszírozása biztosított, védőoltások, influenzával kapcsolatos kiadások mintegy 7,3 
milliárd forint összegben, az intenzív ellátásra szoruló betegek ellátásának forrásai, 
altatógépek, lélegeztetőgépek 1364 milliárd forint összegben, légimentés-eszközpark 
bérlésével kapcsolatos kiadások továbbra is biztosítottak több mint 1,2 milliárd forint 
összegben, és az egészségügyiellátás-fejlesztési feladatokra 196 millió forint áll 
rendelkezésre, melynek célja a népegészségügyi témájú pályázatok kiírásának támogatása. 
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Azt gondolom, hogy értéknek tekinthető az, hogy ezek a források biztosítottak.  
Ha szabad egy személyes megjegyzést: én is tudom, személyesen is tudom, hogy 

milyen feszültségek vannak az egészségügyi ágazatban. Azt is tudom ugyanakkor, és ezt 
próbáltam a tisztelt bizottság felvillantani, hogy milyen lehetőségeink vannak. Azt is tudom, 
és tényszerű az, és itt visszautalnék az első napirendi pont vitájában elhangzottakra, hogy 
voltak olyan elképzelések, amelyek az egészségügyi ágazat számára az említetteken kívül, az 
uniós forrásokon és a gyógyító-megelőző ellátásnál lévő pluszforráson kívüli további források 
biztosítására fókuszáltak. Való igaz, hogy együtt gondolkodtunk és együtt egyeztettünk, sokat 
egyeztettünk a baleseti adóról vagy akár a népegészségügyi termékadóról, csak ismételnem 
kell magamat, a tavaszhoz képest jelentősen változott a makrogazdasági helyzet, ezért nincs 
lehetőség az említetteken túli további bővítésre, és ezért kerül sor olyan lépések megtételére, 
amivel tavasszal, a Széll Kálmán terv elkészítésekor, a konvergenciaprogram benyújtásakor 
még nem számolhattunk. 

Mindezek alapján javaslom majd az előterjesztő Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről az általános vitára való alkalmasság megszavazását, és természetesen kérdés esetén 
állok rendelkezésre, valamint az egészségügyi területen azt gondolom, hogy helyettes 
államtitkár úrnak, Cserháti úrnak még minden bizonnyal van kiegészítése. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Cserháti Péter helyettes államtitkár úr! 

Dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
szóbeli kiegészítése 

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Igyekszem nem hosszan a szót magamnál tartani, a 
gyors beszéd ilyenkor néha hasznos, de ez egy olyan súlyos téma, amelyiknél azt gondolom, 
hogy mégiscsak egy-két pontot ki kell emelni, és hadd ragadjak ki én is egy mondatot 
helyettes államtitkár úr szavaiból, ez pedig a 2011. és 2012. év összefüggése. És általában, ha 
makropálya, akkor én mindig az egészségügyi makropályát is próbálom magam előtt látni, 
ahogy ezt teszem, az egyik képviselő úr szóvá is tette, hogy nem egészen világos, nyilván én 
sem törekszem most mélybe nyúló elemzésekre, de azért szögezzük azt le, bármilyen furcsa, 
hogy ezt én fogom mondani, hogy 2011-ben az E. Alapot nem érte zárolás. Mindannyian 
átéltük ágazati szinten azt, hogy egy 250 milliárd forintos biztonságialap-képzésre került sor 
már februárban, és ez a NEFMI-t összességében 40 milliárd forinttal érintette. De az összes 
többi ágazat, aki ott normatív módon kapja a finanszírozását, a szociális, a kulturális ágazat, 
vagy ha jól tudom, a BM legalább hasonló 40 milliárdos zárolással nézett szembe, ami 
nekünk ágazati szinten okozott komoly problémákat, de az E. Alapban zárolás nem történt. 
Nem következett be az, ami az előző egy-két évben, hogy év közben történt például az 
említett járulékcsökkentés, és ennek kapcsán mondjuk egy százmilliárd forintos 
bevételzuhanás. 

Tehát ezt szögezzük le, abszolút pozitívumként mondom ezt, de néha az ember 
hajlamos csak sötéten látni, és nem veszi észre azt, hogy adott esetben a kormány magatartása 
és helyzete a lehetőségek határáig próbál elmenni a tekintetben, hogy egy fontos terület 
életben maradjon és tovább tudjon dolgozni. 

Ennek dacára ágazati szinten valóban okozott komoly problémákat a zárolás, a 
mentőktől például jelentős forrást kellett elvonnunk. Ennek dacára most már úgy néz ki, hogy 
mind a két mentőautó-vásárlás célba ér és a helikopterpótlás is célba ér, és végre be tudjuk 
fejezni azt az OORI-beruházást, amelyik a tervezett 8-at 10 milliárddal meghaladó módon, tíz 
évvel később, most, ha minden igaz, decemberben ünnepélyes alkalommal befejeztetik. Ezzel 
egy nagy projekt, a magyar kómaellátás végre lábra állhat és elkezdhet dolgozni, és mindezt 
ennek árnyékában sikerült keresztülvinni. 
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Amikor azt mondta helyettes államtitkár úr, hogy a kasszát zárttá kell tenni, és a 
nyugdíj- és az egészségügyi kassza az az ismert két bűnöző, amelyik mindig problémát okoz a 
költségvetés-tervezésben, hadd nyomatékosítsam azt, hogy az E. Alap döbbenetesen teljesített 
ebben az évben. Mindannyian, akik ismerjük a számokat, tudjuk, hogy az OEP honlapja 
szerint, jelenleg a szeptemberi adatok alapján pénzforgalmi szempontból 45,8 milliárd 
forinttal kedvezőbb az egyenlege, mint a tervezett hiány.  

Ez egy nagyon izgalmas kérdést tesz lehetővé, itt év végén az ágazat helyzete nyilván 
nem sokkal jobb, sőt gyakorlatilag a tavalyi évi, ugyanazok a problémák jelentkeznek, a 
mindenkor elégtelen finanszírozás és egyebek kapcsán. 

Itt egy nagyon masszív és gyors kormány-előterjesztési folyamat van, hiszen 
önmagában ez a folyamat, ez a pozitívum úgy következett be, hogy egy enormis 
gyógyszerkassza-elfutás mellett, amely gyógyszerkassza-elfutást meg kell oldanunk, mert 
gyakorlatilag novemberben, decemberben a kifizetések jogszerűsége kérdésessé válhat. 

Tehát van egy ilyen technikai kényszer, és ezt szeretnénk összekötni azzal, hogy ez a 
fajta relatív többlet kapcsán a 2011. évet viszonylag jól tudjuk befejezni. 

Itt három elemet hadd emeljek ki, talán egyelőre még csak jelzésszerűen. Az 
egyeztetések nyomán úgy néz ki, hogy a praxiskezelő forrásalapja esetleg ebből megoldható, 
úgy néz ki, hogy a gyógyszerészek felé, akiket nagyon-nagyon sújt sok szempontból a Széll 
Kálmán terv következménye, tehát az ő forgalmuk, az ő árrésük csökken október 1-je óta. 
Egyébként jól lehet látni most már, ha szabad ezt az első hetek számai alapján mondani, hogy 
beindult a kiáramlás-csökkenés, hiszen hetente egymilliárd forinttal csökkent az első két 
hétben a kiáramlás. De ez őket érinti bevételi oldalon. 

Ennek fényében a költségvetésben betervezett egymilliárd forintos generikus ösztönző 
kapcsán reméljük, hogy tudunk egy jót lépni előre. 

Akkor a nagy kérdés az, hogy a nagy volumen tekintetében az integrációs folyamatot 
és a hátralévő, a struktúraalkotáshoz kötődő folyamatot hogyan tudjuk szolgálni. Hadd 
jelezzem itt azt, ahogy már az előbb is utaltam rá, hogy megjelent múlt héten csütörtökön ez 
az 1335-ös kormányhatározat, amelyre később majd számos ponton hivatkozom, hiszen 
legalább három helyen említi a költségvetési törvény 2012-es alkotását, ami ehhez tartozik. 
Tehát a holnapi naptól beindul az a fajta masszív egyeztetés, amely három-négy héten belül 
már bizonyos döntések meghozatalát kell hogy szolgálja, valamilyen módon ezt a fajta 
funkcionális, illetve szervezeti integrációt is ehhez a lehetőséghez szeretnénk kötni. 

Hadd ismerjem be azt, hogy mindeközben mindez persze úgy a dolgozóink súlyos 
leterheltsége és önfeláldozása, mint az intézményeink eladósodottsága mellett volt lehetséges. 
Jellemzően 120-130 milliárd forint közötti volt, és most lesz a következő felmérés, már 
folyik, az adósságállomány. 

Ami érdekes, az, hogy legyűjtöttük a számokat, és az a 33 megyei és 12 plusz 1 
budapesti intézmény, amelyik január 1-jétől az állami szerepvállalás keretében formát vált, 
birtokolja ennek a volumennek majdnem a felét, 62 milliárdot. Márpedig ennek a 
kormányhatározatnak a 8. pontja erre vonatkozó utalást tesz, az adósságátvállalás szüksége a 
2012. évi költségvetési törvényjavaslat módosítását említi itt feladatként, október 31-ei 
határidővel. Ami ezért nyilván azt jelenti, hogy nehéz helyzettel nézünk szembe, de a fenti 
lépések mentén ebben a nem jelentéktelen körben a megyei kórházaink és a budapesti nagy 
intézményeink kapcsán valamifajta nemcsak egyszerű fenntartóváltás, hanem egyéb lépések 
is szóba jöhetnek, amelyek a tavaly év végi nyomást csökkenthetik. 

Azt is hadd emeljem ki, hasonlóan államtitkár úrhoz, és semmiképpen sem a 
demagógia hangján, hogy valóban 2012 a beruházások éve lesz. Tehát pont ebben a 33-as 
körben nagy pólusberuházások, illetve struktúraberuházások a mi számításaink szerint 100 
milliárd forintos volumenben valósulnak meg vidéken. 
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És ezt nemcsak azért emelném ki, és hadd utaljak itt vissza helyettes államtitkár úr 
szavaira, mert ez önmagában kvázi forrás, ennek a hatásai az egészségügyben nyilván később 
jelentkeznek, a korszerűen, jobban, integráltan, összevontan működő intézmények esetében. 
De ez jelen pillanatban masszív munkahelyteremtést, munkahelymegőrzést, iparűzési adót, a 
magyar vállalkozások életben tartását szolgálta. 

Az egészségügy, amit annyiszor mondunk, szekunder módon hozzájárul 
tulajdonképpen a vidék életben tartásához, egészen enormis volumenben, sosem látott 
volumenben. Ehhez tegyük hozzá azt, hogy további 57 milliárd plusz 4 milliárd struktúraváltó 
és sürgősségi forrást kell még december 31-éig kiírnunk pályázati formában, az onkológia 
esetében további 8 milliárd forintot, és gyakorlatilag megjelent már az NFÜ honlapján az a 
projekt, ahol 14 milliárd forint értékben tudjuk majd a mentésirányítást, illetve a 
légimentőbázis-felújítást és a mentőautó-vásárlást, végre a megörökölt drámai helyzetet az 
elaggott mentőautóink kapcsán végre orvosolni, nemcsak így csepegtetve reményeink szerint. 

Ehhez csatlakozik ez a 30 milliárd forintos TÁMOP-típusú kifizetés, amely rögtön 
átköt az utolsó, ugyanakkor mégis hangsúlyosan kiemelt témába, ahhoz, hogy mit tudunk 
mondani a munkatársainknak, a dolgozóinknak 2012-ben. Hadd nyomatékosítsam, hogy azt 
tudjuk mondani, hogy abban a helyzetben, amikor más ágazatok a nyugdíjidőszak 
megvonásával küszködnek, vagy akár óraszámemeléssel, én semmiképpen nem akarom ezt 
kijátszani. Tehát csak arra utalok, hogy az egészségügy olyan nyomorban van, amiből már 
mélyebbre nem tud süllyedni, mondhatnák ezt is, ebben a helyzetben az összes lépésünknek 
adott a fedezete. És akkor még egyszer tehát felsorolom: a rezidens ösztöndíj fedezete adott, a 
tutor-mentor díj fedezete adott, megoldott. Az említett költségtérítés, illetve a kötött 
tanfolyamok díja adott, a népegészségügyi termékdíj, ahogy jeleztem, a számok mentén is 
érkezik, és ebben az évben most már csak két-három hónapi, a jövő évben pedig egész évi 
pótlékemelést tesz lehetővé egy 60 ezres dolgozói körben, akik pont 15 jogcím mentén, a 
legnehezebb területen, intenzív osztályon, műtőben, mentővonuló egységben dolgoznak, 
ennek a mértéke 6 és 7 ezer forint közötti nagyságrendben  változik. 

Ezt azért merem mondani, mert az előbb is az adók kapcsán szóvá tettük, azt reméljük, 
hogy ez a nullához képest persze többlet, de a kompenzáció után tudjuk ezt a többletet 
odaadni. Nyilván nem rendszermegváltó álmokkal, ezt mi sem gondoljuk erről a helyzetről, 
de ebben a szűkös helyzetben azt gondoljuk, hogy a fenti lépések egyenként bizonyos fajta 
kitörést és a gesztusértéket meghaladó jelzéseket jelentik a munkatársaink számára, hogy 
továbbra is tartsanak ki, próbáljanak együtt dolgozni velünk és a társadalommal. 

Tehát ebből lépnék át tulajdonképpen a 2012-es költségvetésre, ahol nyilván a mi 
szemszögünkből az E. Alap, illetve az ágazati számok tekintetében nem bocsátkoznék a 
részletekbe, hiszen ez a képviselő hölgyek, illetve urak előtt van. Igazából a bevételi oldalon 
átbeszéltük az adópolitikával összefüggő lépéseket már az előző körben, a rokkantnyugdíj 
kérdéséről beszéltünk, egy körülbelül 342 milliárd forint érkezik két formában, az említett 
módon a nyugdíjalap tisztítása mentén az Egészségügyi Alaphoz, és ez a rendszer később még 
tovább fog fejlődni, ahogy említette helyettes államtitkár úr is. 

A kiadási oldalon idén nagyon masszívan csökkent a táppénz, 15 milliárd forinttal 
kevesebb lett a tervezettnél, ezért mondható nem is ambiciózusnak a jövő évi terv, szinte a 
Széll Kálmán folyamat nélkül is spontán beállt a magyar munkaerőkör jelentős fegyelme, 
illetve itt az ismert gazdaságpolitikai helyzet is közrejátszik ebben, hogy nem nagyon 
jellemző ma már ez a fajta kisiklás.  

Konkrétan a legizgalmasabb gyógyító-megelőző ellátások területén azt lehet látni, és 
ez valóban nem túl szerencsés, hogy számos szám nem változik 2011-hez képest, bár a 
háziorvosi 81 milliárd forint magában foglalta az idei 3 milliárd forinttal a döntően 
indikátorprogram mentén célba juttatottat. De hadd tegyem hozzá, hogy néhány sorral lejjebb 
a célelőirányzatok jelentősen megemelkedtek 5 milliárd 400 millió forintra, és ez az, amiről 
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beszéltem, hogy idén 1,7, jövőre pedig majdnem több mint 4 milliárd forint ebből a 
háziorvosi eszközpótlás folytatására menne. Tehát a jelzett irányt szeretnénk ezzel is erősíteni. 

A fogászati ellátásban és az otthoni szakápolásban a szám kisebb, mint a 2011-es, 
aminek az a magyarázata, hogy ez volt az a két terület, ahol a korábbi évekhez hasonlóan két 
hónapra húztuk el a finanszírozást 2011-ben, de ebben az évben egy plusz hónapot is 
finanszíroztunk, és nemcsak kivontuk a rendszerből, hanem hozzáadtuk, viszont ez 2012-ben 
nem áll. 

A mentés és a betegszállítás esetében egy minimális fejlesztésre volt lehetőség, ez 
elsősorban az ebben az évben is észlelt, döntően üzemanyagköltség volumenét próbálja 
fedezni. 

Az összevont szakellátás 617 milliárdos költsége, amit sokszor szóvá tettünk, a tavalyi 
563,7 milliárdos tervet jelen állás szerint körülbelül 561 milliárdos tény teljesüléshez kell 
viszonyítanunk, de döbbenetes módon még itt is valamifajta szufficit van, sajnos, ebben az 
évben is, ha úgy veszem és úgy mondom. Tehát valóban az 55 milliárd forintos különbségnek 
egy jelentős része, ahogy említette helyettes államtitkár úr is, a Széll Kálmán folyamattal 
összefüggő átsorolás, amikor a járóbeteg-ellátásból döntően onkológiai, illetve speciális 
bioszimiler, illetve biológiai terápiák kerülnek át gyakorlatilag oda, ahol eddig is voltak, a 
fekvőbeteg-ellátásba, csak igyekeztünk ezt úgy tenni, hogy ne nehezítsük meg ezzel a 
fekvőbeteg-szolgáltatók dolgát, de gyakorlatilag ők a feladathoz itt most forrást is kapnak. 

Ezen felül a többlet, ami nem látható, az egy szakmapolitikai döntés következménye, 
nincs többé gondozói fix díj a költségvetésben. Ez évek óta egy program volt, hogy a 
gondozók esetében az ő munkásságukat nem jól motiváló fix díj - amelyik nem kötötte 
teljesítményhez a tevékenységüket – helyett egy korrekt és velük együtt hosszan áttárgyalt 
pilot study-val megtámogatott új rendszer, egy járóbeteg-ellátás formájába tolja át. Tehát ez 
itt megjelenik kvázi fejlesztésként. A forrás maga nem fejlesztő, de a tartalom igen, mert azt 
várjuk, hogy az addiktológiai, a drogellátási, alkohológiai, egyéb tevékenység ennek mentén 
követhetőbb lesz, és relatíve jobb minőségű. 

Így jön ki tulajdonképpen a három tételből, tehát az átsorolásból, a fent említett 
gondozói transzferből. Ezek „csak” transzferek, a különbség az a 15 milliárd forint 
népegészségügyi termékdíj, ami valóban de facto többletként jelentkezik, és ahogy jeleztem, 
ennek a többségét, számításaink szerint 10,3 milliárd forintot valóban a pótlékemelésre 
szeretnénk használni, a másik 4 milliárd forintról még gyakorlatilag egyeztetnünk kell, hogy 
az hogyan történjen, mert indokolt lenne azt is vagy a HR vagy az alapellátás irányába célba 
juttatni. Ebben nyilván akár még további szélesebb körű egyeztetésre is lehetőség van. 

A gyógyszertámogatás, ahogy említette helyettes államtitkár úr, valóban jelentős 
változásokkal néz szembe. Az idei 343 milliárdos tervezett szám egyébként úgy tűnik, hogy 
körülbelül 375 milliárd forint magasságában fog teljesülni, meglátjuk itt a trendet, az utolsó 
hetek ezt még befolyásolhatják. Úgy tűnik, hogy sávos kifizetési rendszerre nem lesz szükség 
ennek kapcsán, és ez valóban összességében 276 milliárd forintra csökken, ha összeadjuk itt 
az öt tételt a gyógyszertámogatás alatt, ahogy azt a szabályok szerint tavaly is tettük. 

Így jön ki tulajdonképpen az a megtakarítás, amit a Széll Kálmán program kapcsán az 
ágazatnak realizálnia kell. 

Ennek az ára például mondjuk az is, hogy a természetbeni ellátások céltartalékát idén 
15 milliárdról 5 milliárd forintra kellett csökkentenünk ezt a puffert a rendszerben, de ezt nem 
lehetett másképp összehozni. 

Az E. Alapról röviden ennyit. 
Az ágazati sorokból inkább csak azért emelem ki, mert nagyon megváltoztak a 

tervezési paraméterek, és még nekem se könnyű követni azt, hogy mely források hová 
mozogtak itt az elmúlt hetekben, önöknek még nehezebb. Például a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium igazgatásához került át az altatógép-bérlés, ez egy többmilliárdos tétel, az 
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ismert cég több száz eszközét használja az ország egy lízingkonstrukció formájában. Ez 
például az ágazati sorról átkerült a NEFMI központi költségvetésbe. 

Nagyon megdöbbentően csökkent első látásra az Egészségügyi Engedélyezési és 
Közigazgatási Hivatal, az EEKH költségvetése a tavalyi 8 milliárdról idén 796 millióra. 
Ennek az a magyarázata, hogy az új tervezési szabályok szerint nem lehet a 
háttérintézménytől forrást delegálni magánszemélyek vagy intézmények felé, tehát a 
rezidensforrást át kellett csoportosítanunk az egyetemekhez, illetve részben a GYEMSZI-hez 
és az ETI nevű szervezethez, a továbbképzési intézethez, mert jogilag ha jól tudom, ezt nem 
tudtuk volna megoldani. 

Tehát ezért csökken látszólag ennek a szervnek a működése, persze tartalmi változás 
nélkül. 

Akár örülhetnénk is annak, hogy a gyógyító-megelőző ellátások esetében jelentős 
növekmény látszik az idei 43 milliárddal szemben, összesen 47 milliárd bevétel, az idei 13,6 
milliárd forintos kiadással szemben 16,5 milliárdra nő. Tehát megint a fenti okokból áll össze. 
Többek között a GYEMSZI nevű szervezet is már ebbe értendő, a beletagolt korábbi 
részekkel, úgy mint az ESKI, EMKI és az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet, 
amelyből az Országos Betegjogi Dokumentációs Központot is létre kell hozni, ennek a 
költségvetése is itt kellett hogy legyen. Egy kicsit furcsa a gyógyító-megelőző ellátások 
között, de ez egy hagyomány a költségvetésben, és itt is maradt. 

A rezidenspénz egy része is a GYEMSZI-hez érkezik, ahogy mondtam, az ETI-n 
keresztül. 

Az Országos Mentőszolgálat – itt csak a sorokon futok végig – költségvetése: az 
említett minimális fejlődés magyarázatát igyekeztem megadni. Ebben ugyanakkor benne 
vannak olyan transzferek is, mint például az ágazati sorról át kellett tennünk ide a 
koraszülöttmentés forrását, mert többé nem lehetett a szabályok szerint pályázati úton ilyen 
kis alapítványokat direkt nevesített költségvetési forrásból támogatni. Tehát ez is itt van. 

Itt a benzinköltséggel és egyebekkel még feszültség adott esetben felmerülhet. 
Nagyon drámaian megnőtt látszólag az OTH, az ÁNTSZ költségvetése. Ennek az a 

magyarázata, amit államtitkár úr is említett, hogy a védőoltás is például elkerült ágazati sorról 
az OTH-hoz, mert gyakorlatilag a szabályok szerint ennek így kellett történnie. 

Az Országos Vérellátó Szolgálatnál az Eurotransplant való csatlakozás az, ami egy 
pici többletet jelent igazából, és ezen kívül ennek következtében rettentő kevés feladat maradt 
ágazati soron. Leolvadt az ellátási és fejlesztési feladat sor mindössze 196 millióra, a 
légimentés-eszközpark bérlése viszont nálunk maradt továbbra is, ez megnőtt a fordított áfa 
miatt még ebben az évben és jövőre is rá kell tennünk, az 1 milliárd 52 millió helyett 1 
milliárd 200 millióra nőtt. 

Hadd emeljem ki itt azt, hogy a kisforgalmú gyógyszertárakhoz ismét tudtunk 
központi költségvetési lábat is tenni, ami nem volt könnyű feladat ebben az évben, ez is 
inkább egészségpolitikai jelzés volt, hogy 100 millió forinttal szeretnénk ezt támogatni.  

Gyakorlatilag így futottam végig a költségvetés E. Alap és ágazati sorain, nyilván ha 
kérdés van ennek kapcsán, ami abszolút várható ebben a bonyolult tervezési helyzetben, 
akkor én is készséggel válaszolok. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A harmadik napirendet egyben fogjuk tárgyalni. Nagy 

tisztelettel köszöntöm Lődiné Cser Zsuzsanna számvevő főtanácsost az ÁSZ-tól. Az írásos 
anyagot mindenki megkapta. Az Állami Számvevőszék véleménye Magyarország 2012. évi 
költségvetési javaslatáról T/4365/3. számon. Önt illeti a szó! 
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Lődiné Cser Zsuzsanna számvevő főtanácsos (Állami Számvevőszék) szóbeli 
kiegészítése 

LŐDINÉ CSER ZSUZSANNA számvevő főtanácsos (Állami Számvevőszék): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Hölgyek, Urak! Tisztelt Meghívottak! 
Az Állami Számvevőszék képviseletében egy rövid kiegészítést tennék a véleményhez, és egy 
kis technikai segítséget is szeretnék majd nyújtani annak kezeléséhez. 

Örömmel vettem az előttem szólók által elhangzottakat, tekintettel arra, hogy csak 
kapkodtam a fejemet, mert azokat a hiányzó tételeket véltem visszahallani, amelyek a 
vélemény benyújtásakor még nem álltak rendelkezésre. Ezért az elmondandóm is rövidül, de 
még mindig vannak olyan tételek, amelyek hiányoznak. 

Az Állami Számvevőszék feladata – ezt fontos tisztázni – a benyújtott törvényjavaslat 
véleményezése volt. A Költségvetési Tanács minősíti a makrogazdasági mutatókat, és mi az 
NGM-tájékoztatóban közzétett makrogazdasági mutatókat a tervezés értékelése során 
tényként kezeljük, ezért azokat nem minősítettük. 

Célunk annak megállapítása volt, hogy a törvényjavaslat kimunkálása során ezek 
érvényesültek-e. A véleményünket tehát a szeptember 30-án benyújtott törvényjavaslat, illetve 
az azt megelőzően a tervezés folyamatára az alapkezelőknél, a tervezést végzőknél végzett 
helyszíni vizsgálat tapasztalatai alapján állítottuk össze. 

A véleményünk során alátámasztottnak tekintettük azokat az előirányzatokat, ahol 
mögötte konkrét számításokat, háttérszámításokat találtunk, vagy azok jogszabályon 
alapultak, azok által megalapozottak, meghatározottak voltak. Teljesíthetőnek akkor 
tekintettünk egy előirányzatot – ez egy szakmai vélemény -, ha a 2010. évi teljesítés, a 2011. 
I-VIII. havi tényadatok, illetve a 2011. évi várható adatok azt valószínűsíthették, hogy az 
teljesülni fog. 

Ennek segítségeképpen, tekintettel arra, hogy ugyan a törvény előírja, hogy a 
benyújtott törvényjavaslatnak tartalmaznia kell ilyen információkat, de mivel a benyújtott 
törvényjavaslat ilyet nem tartalmazott, a képviselőknek segítségük egy 1. számú mellékletet 
állítottunk össze, legalább a területünket, az elkülönített állami pénzalapokat és a 
társadalombiztosítás pénzügyi alapjait illetően. 

A véleményezés során mindenképpen pozitívnak értékeltük azt, hogy a kormány által 
jóváhagyott koncepcióban vannak olyan elemek, amelyek az átláthatóságot javítják, például 
azt, ahogy az előttem szólók is elmondták, hogy a kiadásokat ott tervezték, ahol azok 
felhasználása megvalósult.  

További koncepcionális újításnak értékeltük azt is, hogy a bírságbevételeket 
központosított bevételként kezeli a javaslat. Nehezítette a munkánkat, hogy azok a 
törvényjavaslatok, amelyek itt az előbb már elhangzottak, illetve amelyekre az előző napirend 
is kitért, hogy nem álltak rendelkezésre. 

Azt továbbra is fenntartjuk, mert továbbra is így van, hogy kockázatot látunk azoknál 
az előirányzatoknál, felülről nyitott előirányzatoknál – ezt a törvényjavaslat 9. számú 
melléklete tartalmazza -, amelyek teljesítése módosítás nélkül eltérhet az eredeti 
előirányzattól. Ez egy közel 8000 milliárd forintos kiadási előirányzatot jelent, és az eredeti 
kiadási előirányzatot meghaladó teljesítés veszélyeztetheti a törvényjavaslat által kitűzött 
hiánycél betartását. 

Az elkülönített állami pénzalapok költségvetése tervezésekor az államháztartási 
hiánycél elsődlegessége érvényesül, ezzel párhuzamosan több helyen is sajnos, a feladatok és 
a források jelentős leszűkülését tapasztaltuk. 

A Munkaerő-piaci Alap Start-munkaprogramja hangzott el itt már többször is, ha jól 
hallottam, a közfoglalkoztatási programhoz a Munkaerő-piaci Alap nyújt fedezetet. A 132 
milliárd forintos forrás úgy áll össze, hogy az idei 64 milliárdhoz képest jövőre 50 milliárd 
lesz, tehát 14 milliárddal kevesebb lesz a költségvetési támogatás, de ezzel szemben, hogy a 
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132,2 milliárd kijöjjön, a Munkaerő-piaci Alap forrásaiból 82 milliárdot kell biztosítani. 
Ennek a jogszabályi háttere nem volt ismert a véleményezés időszakában.  

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjait illetően a költségvetési törvényjavaslat 
törekedett az alapok egyensúlyának megteremtésére. Ez csak a Nyugdíjbiztosítási Alapnál 
valósult meg. Az alap jelentős profiltisztításon ment keresztül, ahogy itt az NGM és a NEFMI 
képviselője is elmondta már, a Nyugdíjbiztosítási Alap a jövőben csak az öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltöttek ellátásait fogja finanszírozni. 

2012. január 1-jétől nem a Nyugdíjalapban lesz forrása az egészségkárosodáson 
alapuló nyugdíjaknak. Kockázatot abban láttunk, hogy a pénzeszköz-átadás konkrét 
összegben került meghatározásra. A tisztítást… itt azért állok meg egy pillanatra, mert 
profiltisztításról volt szó. Mi azt gondoltuk, hogy akkor, ha az öregségi nyugdíjakat fogja 
finanszírozni, akkor abból a járulékbevételből azok a kiadások lesznek. De nem, a 
járulékbevétel átadásra kerül, tehát a feladat és a forrás átadásra kerül az Egészségbiztosítási 
Alap részére. Tehát az egészségkárosodáson alapuló nyugdíjak pénzzel, feladattal kerülnek 
egy meghatározott összegben az Egészségbiztosítási Alap részére átadásra. A megfelelő 
fedezetet tehát a Nyugdíjbiztosítási Alap a járulékbevételeiből finanszírozza. A kockázatot 
abban láttuk, hogy a törvényjavaslat 9. számú mellékletében a bevétel konkrétan 
meghatározott, de a kiadási oldal felülről nyitott, ami annyit jelent, hogy túl lehet teljesíteni a 
bevételhez képest. 

A korhatárt be nem töltött nyugdíjak helyére lépő ellátások fedezetét – szintén a 
Nyugdíjalap profiltisztításának köszönhetően – egy újonnan létrejövő Nemzeti 
Szociálpolitikai Alap fogja biztosítani. Itt a kockázatot abban látjuk, hogy ebben az alapban, 
aminek egyébként jogszabályi háttere a véleményezés időszakában nem volt ismert, többféle 
kiadás került összehozásra, összesen – elnézést a csúnya fogalmazásért – 863 milliárd forint 
összegben, és a forrása csak abban látszódik, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap 
járulékbevételeiből 17 milliárd kerül átadásra. A plusz-mínuszt ki lehet számolni, a 863 és a 
17 közötti különbséget. 

A bizottság feladatkörébe tartozó területet illetően a megállapításainkat a vélemény 
106. és 109. oldalai tartalmazzák, illetve szeretném felhívni a figyelmet egy 3. számú 
mellékletre is, amelyekben a változásokat próbáltuk ábrázolni, részletesen előirányzatonként. 
Az Egészségbiztosítási Alap hiánya jövőre mérséklődik a 2011. évi 50 milliárdhoz képest 34 
milliárd szerepel a 2012. évi tervben, ha – és ezt szeretném lassan mondani – az összes 
egyenlegjavító intézkedés teljesül. 

Az egyenlegjavulás sokféle intézkedés együttes kedvező irányú hatásától függ, ezért 
látunk ebben kockázatot. 

Az alapokat illetően, összegezve megállapítottuk, hogy a Széll Kálmán terv 
intézkedéseinek hatásával a Munkaerő-piaci Alapnál, illetve a társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjainál terveztek, azonban legtöbb esetben azt tapasztaltuk, és az elmondottakhoz képest is, 
hogy a jogszabály-módosítási javaslatokat nem nyújtották be. Ugyanez mondható el, az ÁSZ-
vélemény elkészítésekor még nem volt ismert a helyi önkormányzatok közfeladat-ellátását 
szabályozó új sarkalatos törvény tervezete sem, de az Egészségbiztosítási Alappal 
kapcsolatban még szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy az E. Alap egyenlegének 
tartása visszatérő probléma. Az Alap forrását tekintve kockázatot látunk abban, hogy a 
járulékemelés jogszabályi háttere még nem volt ismert. Azóta már vélhetően kiolvasható majd 
az egyik benyújtottból, ha az új adók között nem is szerepel, viszont az új adók között 
szerepelt – ahogy az előző napirendben is elhangzott. A népegészségügyi adóval kapcsolatban 
már szeptember 1-jétől hatályos a jogszabály, ott az volt a problémánk, kockázatot abban 
láttunk, hogy nem voltak tapasztalati adataink, tehát egy olyan összeg szerepelt a 
törvényjavaslatban, amit még nem tudtunk megítélni, hogy teljesíthető lesz-e.  
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A baleseti adóval kapcsolatban viszont a szabályok nem voltak ismertek. Ezzel 
kapcsolatban a 108. oldalon tettünk megjegyzést. 

Itt jegyezném meg azt is, hogy az adótörvények tárgyalása kapcsán elhangzott, hogy 
valamiféle kompenzáció lesz majd, ez elhangzott, de fontosnak tartjuk azt, amit a 109. oldalon 
le is írtunk, hogy az időközben bejelentett kormányzati intézkedések - az áfakulcs emelése, a 
minimálbér emelése, az adóváltozások hatásának kompenzálása a bérek esetében – hatására 
nem emelkedtek az érintett ellátási kiadások előirányzatai. Azok a korábbi tervezettel egyező 
összegűek voltak. 

Gondolom, hogy ez majd menet közben meg fog történni, és gondolom, hogy az 
egyeztetésnél, ahogy itt az NGM és a NEFMI munkatársa is mondta, erre majd figyelemmel 
lesznek. Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A 3. napirend c) pontja, a Költségvetési Tanács 

véleményével kapcsolatosan szeretném a bizottságot tájékoztatni, hogy a Költségvetési 
Tanács elnöke jelezte a bizottságnak, hogy szóbeli tájékoztatást és kiegészítést csak az első 
helyen kiemelt költségvetési bizottságban adnak. Tehát nincs itt a Költségvetési Tanácsnak a 
bizottságban képviselete. 

Így a 3. napirendi pont fölött az együttes általános vitát megnyitom. Kovács Tibor 
képviselő úr! 

Kérdések, észrevételek 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Ne vegyék rosszindulatú 
megjegyzésnek, de a kormány képviselői mintha egy szóáradattal próbálták volna eltakarni 
mindazokat a problémákat, amivel ez a jövő évi költségvetés küzd. 

Ha megengedik, akkor a Banai államtitkár úr által tett általános gazdaságpolitikai 
felvezetéshez tennék néhány megjegyzést, talán elfeledkezett róla, azért nem mondta. 

Az elmondottak alapján mindenképpen érdemes utalni arra, hogy 2008-ban is komoly, 
nagyobb pénzügyi válság volt, mint most. Érdemes talán most már, ennyi idő elteltével azt 
mondani, hogy a Bajnai-kormány által megtett válságkezelő intézkedések szükségszerűek, 
indokoltak voltak, és ahhoz, hogy ma Magyarország egy viszonylag biztosabb helyzetből 
indult, szemben azokkal az országokkal, akiket államtitkár úr is felsorolt, nagyban hozzájárult 
ez a válságkezelési program. 

Nem mondhatom el ugyanezt arról a gazdaságpolitikáról, amit a Fidesz követett az 
elmúlt másfél évben. Itt néhány adatra szeretném felhívni a figyelmet. 

Azt fogalmazta meg államtitkár úr, hogy az államadósság csökkentése az egyik 
prioritása a költségvetésnek. Akkor kérném, hogy adjon valami magyarázatot arra, egyébként 
az Államadósság-kezelő Központból származó adatra, hogy 2010 májusa és a mostani időpont 
között az államháztartás nettó államadóssága 1500 milliárd forinttal nőtt, 18 500 milliárd 
forintról 20 000 milliárd forintra. Nem pontos, de körülbelüli számokról van szó, mert nincs 
itt nálam ez az adat pontosan. 

Jó lenne, ha beszélne arról is, hogy hogyan járult egyébként a költségvetés kiadási 
oldalához az a tétel, hogy mintegy négyszeresére emelkedett egy év alatt vagy egy év és 
néhány hónap alatt az országkockázati felár, amiért Magyarországnak hiteleket nyújtanak. Ez 
mennyibe került a magyar adófizetőknek? 

Aztán jó lenne, ha beszélne arról is, hogy mennyibe kerül az országnak az, hogy a 
forint árfolyama, és az összes többi valuta árfolyama ilyen jelentős mértékben változott, és a 
forint meggyengült a kormányváltáshoz képest. Akkor 175 forint volt a svájci frank, most 
mennyi, és mennyi az euró árfolyama, ez hogyan viszonyul az államadósság törlesztésében a 
költségekhez, hogyan nőttek ezek a költségek az elmúlt egy-másfél évben? 
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Még egy, amire nagyon büszke volt államtitkár úr, hogy egyrészt létrejött valami 
Országvédelmi Alap, erre utal egyébként az ÁSZ megjegyzése is, hogy létrejött ugyan egy 
alap, csak azt nem tudjuk, hogy ki, mikor, milyen feltételekkel és mire használhatja fel. Ez az 
egyik. 

A másik megjegyzés pedig, hogy ez a tartalékalap mintegy 50 milliárd forinttal több, 
mint amit a Bajnai-kormány a 2010-es költségvetésben beépített a költségvetésbe. Akkor 250 
milliárd forint volt, most 300 milliárd, tehát ennyivel több ez a hatalmas tartalék, amiről ön 
beszél, nyilvánvalóan az akkori kormány is megpróbálta kezelni azt a problémát, amit az 
ország akkori gazdasági helyzete jelentett. 

Most áttérek a költségvetésre. Ha csak az Állami Számvevőszék véleményét, az első 
néhány összefoglaló értékelést tekintjük át, akkor azt mondhatjuk, hogy teljes mértékben 
megalapozatlannak tekinthető a költségvetés. Sőt, én azt mondanám, hogy ezt a költségvetést 
a kormány azért nyújtotta be, hogy legyen a parlamentnek miről itt vitát folytatnia, meg a 
közvélemény figyelmét is megpróbálni elterelni, mert határozottan az az álláspontunk, hogy 
nem ez az igazi szándéka a kormánynak, ami itt le van írva. Ezt a szándékot majd akkor 
fogjuk megismerni, amikor majd bizottsági önálló indítvány és a záróvitához kapcsolódó 
tömeges módosító indítvány formájában be fogja nyújtani a kormány, kétségünk nincs efelől, 
néhány tételre szeretnék konkrétan rávilágítani, hogy miért gondoljuk egyébként ezt, hogy ez 
fog történni. 

De beszéljünk néhány tételről. Az összes gazdasági szakértő azt mondja, hogy bár a 
kormány 1,5 százalékos gazdasági növekedéssel számol, minden esély megvan arra, hogy ez a 
gazdasági növekedés akár nulla vagy mínusz 1 százalék legyen. Ez is előfordulhat. 

Tudjuk, hogy egy tized százaléknyi gazdasági növekedés vagy csökkenés hány 
milliárd forintjába kerül a költségvetésnek mínusz oldalon. Tehát hihetetlenül nagy a 
kockázata. 

Meggyőződésünk egyébként, hogy ez az elszegényedés költségvetése, és itt nem az 
összes tételre, csak néhány olyan tételre szeretnék kitérni, ami valamilyen módon az 
Egészségügyi bizottságot is érinti. 

Ez a költségvetés egyrészt a kiadási, másrészt a bevételi oldalon 750 milliárdos 
megszorítást jelent, egy 450 milliárdos adóbevétel-többlet és 300 milliárdos kiadás-
megtakarítást jelent összesen, tehát tulajdonképpen az államháztartásból 750 milliárd forintot 
kíván megtakarítani a kormány. 

Miért mondjuk, hogy ez az elszegényedés költségvetése? Az összes szociális juttatás, 
ami a költségvetésben szerepel, az mind nominálisan változatlan marad, tehát reálértékben 
minimum az inflációval csökken, ha nem beszélünk egyéb más vonzatokról, az 
áfanövekedésnek és egyébnek a következményeiről. Nyilvánvalóan az a társadalmi réteg, aki 
szociális juttatásokat kap, a családi pótléktól elkezdve az összeset felsorolhatnánk, az mind 
ebbe a kategóriába tartozik. A nyugdíjemelést is az infláció szintjén tervezi egyébként a 
kormány, ami megint csak azt jelenti, hogy reálértékben csökkennek a nyugdíjak. 

Ami az egészségügy valamennyi dolgozóját érinti, az nyilvánvalóan az, hogy több 
munkáért kevesebb bért kíván fizetni a kormány a következő időszakban. 

Itt utalnék arra a megjegyzésre, amit az egészségügyért felelős helyettes államtitkár úr 
mondott, hogy lesz valami elkülönített pénzalap arra, hogy a személyi jövedelemadó-
változásból bekövetkező jövedelemcsökkenéseket valamilyen módon kompenzálják, csak 
tisztelt államtitkár úr, ha ez nincs törvénybe foglaltan rögzítve, hogy ez technikailag hogyan 
történik, akkor ez olyan, mint a kutya vacsorája. Ez olyan, mint a tavalyi évben, amikor 
elindították a bérkommandót, hogy úgymond egyes gazdasági társaságok fizessék meg azt a 
bércsökkenést, amit a kormány adópolitikája okozott az egyes állampolgároknak. 

Tehát az várható el, hogy ha valóban úgy van, mint ahogy ön mondta, hogy erre a 
források rendelkezésre állnak, akkor tessék szíves lenni rögzíteni azt, hogy hogyan fog 
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konkrétan történni ez a bérkompenzáció azért, hogy valamiféle garanciája legyen legalább az 
egészségügyben dolgozóknak, ha már itt ülünk, ennek a bizottságnak az ülésén, és legyenek 
szívesek garantálni nekik, hogy valóban nem fog csökkenni a jövedelmük. 

Itt csak két példát említenék, hogy miért nem ez a költségvetés valósul meg, ami ide le 
van írva. Az egyik például az oktatási rendszer átvétele, államosítása, a megyei oktatási 
intézmények átvétele. A mi számításaink szerint, és abból lehet kiindulni legkönnyebben, 
mindenki számára érthetően, hogy a vatikáni megállapodás alapján az egyházi fenntartású 
intézmények mennyi kiegészítő normatívát kapnak. Ebből lehet kiszámítani, hogy az 
önkormányzatok mennyivel járultak eddig hozzá az önkormányzati intézmények 
fenntartásához. Ez körülbelül 300 milliárd forint.  

Tehát ha az állam átveszi a megyei fenntartású oktatási intézményeket, akkor miután 
az önkormányzat nem tud hozzájárulni ezeknek a fenntartásához, az államnak kell, hogy 
legalább szinten maradjon az oktatás, ezt a 300 milliárdot hozzátenni. Ez nincs benne a 
költségvetésben. 

Ugyancsak elmondhatnám ezt az egészségügyi intézményekről, aminek éppen tegnap 
éjszaka folyt le az általános vitája ennek átadásáról, és ott elmondtuk minden fenntartásunkat 
ezzel kapcsolatban, ezt most nem akarom természetesen megismételni. Ott nem hasonló 
súlyú, de hasonló jellegű problémák tömkelegével fog szembetalálkozni a kormány. 
Egyáltalán az államosításnak, az átszervezésnek, az átalakításnak semmilyen költsége nincs 
benne a költségvetésben, nem tudjuk természetesen, hogy az az intézményrendszer, ami majd 
létrejön, azt miből, milyen módon, hogyan fogják működtetni, nyilván ez is pénzbe kerül. Itt 
is volt önkormányzati hozzájárulás ennek a területnek a működtetéséhez, tehát ez is 
többletköltséget jelent majd a költségvetésnek. Ez sincs benne egyébként a költségvetési 
fejezetekben. 

Úgy gondoljuk, és tényleg jó lenne, szerencsés lenne, tisztelt államtitkár úr, ha 
előállnának a farbával, hogy mit akarnak csinálni. Ne csinálják azt, amit az elmúlt években 
csináltak, hogy az utolsó pillanatban a legkülönbözőbb törvényekhez benyújtott, különböző 
záróvitához kapcsolódó módosító indítványokkal - azért, hogy ne lehessen beszélni róla, 
nyilvánvaló, hogy mindezt azért csinálják, hogy előzetesen ne lehessen beszélni a gondokról 
és problémákról -, az utolsó pillanatban benyújtott módosító indítványokkal próbálják már 
igazából helyrerakni ezt a költségvetést, mert ez mindenkinek, a kormánypárti képviselőknek 
is a félrevezetése, nemcsak a miénk, meg az egész társadalomnak a félrevezetése. 

Jó lenne, ha végre őszintén kezdenének el beszélni ezekről a problémákról. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Garai képviselő úr! 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egy 

nagyon picit, elnézést, megint kezdek visszamutogatni, mert ez egy jó kis műfaj, itt annyira 
nem, de a nagy Házban talán még inkább. 

Tehát a háziorvosi kasszáról már szó volt, hogy igazából itt egy nagy nulla számot 
látok a 81,11 milliárdos szám mellett 2011-12 vonatkozásában. Persze, el kell ismerni, hogy 
valami minimális eszközvásárlási hozzájárulás majd lesz, de összességében azért 
elmondanám, hogy 2002-ben ez 43,6 milliárd volt, 2010-ben 77,9 tervről 79,8-ra emelkedett, 
és 2010-11 vonatkozásában akkor durván megint összesen csak 1 milliárd volt. Tehát 2002 és 
2010 között az átlagos KSH-inflációt jóval meghaladó volt a forrásbővülés a háziorvosi 
kasszában. Az más kérdés, hogy persze, még ha kétszer ennyi lett volna, azt is a betegek 
számára el lehetett volna hatékonyan költeni, de ezt csak azért mondom, hogy ha van egyfajta 
durva visszamutogatás, akkor ezt is vegyük elő, amikor azért eredmények is voltak. 
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A másik, amit megjegyeznék, hogy nekem nagyon tetszik ez a nyugdíjalapból való 
átcsoportosítás, illetve hogy össze-vissza pakolgatjuk, mert emlékszem, amikor annak idején, 
2006-ban az E. Alapból a nyugdíjalapba átkerült a korhatár alatti rokkantnyugdíjasoknak a 
276 milliárd forintja, akkor az egy kiváló kommunikációs fogással forráskivonásként lett 
aposztrofálva. Kétségtelen, hogy onnan kikerült, de eredetileg se ott volt. Most javasolnám 
azt, hogy ugyanezt fordítva úgy kellene csinálni, hogy most 342 milliárd forinttal növekedett 
az E. Alap. Az más kérdés, hogy amonnan került vissza valami, és mind a két esetben 
megvolt a maga feladata és szerepe, de ha az akkor forráskivonás volt, akkor ez is egy 
forráskivonás, de itt szerintem meg az lesz, hogy forráshozzáadás. Egyébként gratulálok, ezt 
így kell csinálni a politikában. 

A gyógyszerkasszáról egy pár szót hadd említsek. Az előző évi költségvetés 
tárgyalásakor az ÁSZ-jelentésben benne volt, hogy a jelenlegi 343,5 milliárdos tervezet 
feszültség forrása lehet. Itt elhangzott, hogy „ha minden jól megy”, akkor 375 milliárd körül 
fog ez teljesülni. Tehát ez akkor azt jelenti, hogy ez már eredendően is kevés volt. 

Azt is hallottuk, hogy ez a betegek számára nem lesz több. Persze, érdekes dolog, 
hogy ha mínusz 26 milliárd, jövőre mínusz 83 milliárd, utána pedig évente 120 milliárd, 
akkor ki fizeti a révészt? Mert valakinek azért a révészt is kell fizetni, vagy más lehetőség az, 
hogy elfújja majd a Széll Kálmán tervet valami.  

Most itt összeadogattam a gyógyszerkasszát és a gyógyszergyártói hozzájárulásokat, 
akkor jövőre ez mindenféleképpen valóban jóval kevesebb lesz. Itt persze megint lehet egy 
olyan logikai húzást tenni, mint amit az előbb mondtam: a különböző alapok közötti 
átcsoportosítás, hogy jövőre már nem lesz különösebben olyan borzalmas nagy gyógyszerár-
emelés, mert már október óta volt. Egy konkrét példát tudok mondani, egy daganatos beteg 
felhívott, hogy az a gyógyszeradag, ami eddig 950 forint volt neki, most 20 ezer forint fölé 
emelkedett.  

Tehát itt többször kérdeztem azt, hogy mi lesz az emelt, kiemelt kategóriával és a 
közgyógyos keretekkel. Erre soha nem kaptam választ a parlamentben. Persze most nem 
Halász államtitkár úr van itt, tehát valami remény van arra, hogy valami konkrét választ is 
kapok, hogy akkor ezeket a kasszákat hogyan tudjuk a jövőben vagy önök hogyan tudják, 
vagy a betegek egyáltalán hogyan tudják ezeket a készítményeket majd megfizetni, gondolok 
itt a daganatos betegekre, az allergiás betegekre, a csontritkulásos betegekre, és még lehetne 
folytatni a sort. 

Még egy kérdésem van, a mai médiában konkrét cikkeket olvastam, de az elmúlt 
időben többször volt arról szó, hogy azokat a betegeket meg kell büntetni, akik úgymond nem 
tartják be az orvosi utasításokat, és egyéb kockázati tényezőket magukra vállalnak. Itt akár 
lehet szó a cigarettázásról, lehet szó a túlsúlyról, a piálásról nem lehet szó, mert kiderült, hogy 
ha a pálinkáért nem kell adót fizetni, akkor az egy egészségvédő valami, egy gyógyszer lehet. 

Azt mondom, hogy ez egy őrület, és erre rákérdeznék, hogy ennek milyen jogszabályi 
háttere lesz? 

Tehát nyilvánvalóan a társadalombiztosítási kasszából kifolyó támogatás a betegek 
részére, ez egy jogszabályhoz kötött, és annak a korlátozása is csak jogszabályhoz lehet 
kötött. Másrészt nem tudom, hogy itt az orvos kollégák kezével hogy lesz a csalán verve, 
hogy hogyan kell majd beárulni Mari nénit vagy Józsi bácsit, ha nekem elmondja azt, hogy 
véletlenül elfelejtette bevenni a gyógyszert. Tehát erről is szeretnék hallani. 

Tehát itt az van, hogy ha az életmód- és gyógyszer-alkalmazási módot nem tartja 
megfelelőnek az egészségügyi szaktárca, akkor állítólag már valami miniszteri rendelet 
elkészült vagy folyamatban van, ami azt mondom, hogy indirekt vagy direkt módon, de 
eléggé embertelen módon valóban csökkentheti a gyógyszerkassza kiadásait. 

Itt még lehetne példákat mondani, mondjuk a védőnői hálózatot, ott sem emelkedik 
egyetlen fillérrel sem a jövő évi költségvetési szám, és lehetne a sort folytatni, de nem akarom 
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az időt húzni, tehát én itt elsősorban a gyógyszerkasszára lennék kíváncsi, a többi pedig 
inkább egy ilyen logikai megjegyzés volt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Puskás képviselő úr! 
 
DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Köszönöm szépen. Hadd reflektáljak itt egy-két 

dologgal az itt elhangzottakra. Az Egészségügyi bizottság ülésén én magam már ötödik éve 
ülök itt, az Egészségügyi bizottság ülésein konkrét dolgokról, egészségügyi dolgokról, 
egészségpolitikai dolgokról szokott döntően elhangzani néhány megjegyzés, úgyhogy 
számomra… (Kovács Tibor: Államtitkár úrnak tetszik mondani, képviselő úr?) Nem, önnek 
mondom. (Kovács Tibor: Azt hittem, hogy az államtitkár úrnak.) Számomra furcsa volt az, 
amit itt mondani szíveskedett. 

A nyugdíjkasszával kapcsolatban úgy gondolom, hogy most sikerül elérni a nyugdíjjal 
azt, hogy a nyugdíj egy zárt kasszával önmagát ellátó nagy ellátási egység lesz, úgyhogy én 
ebben bízom. 

A sürgősségi ellátás kérdésében szeretném államtitkár urat megkérdezni, látom, hogy 
itt nominális emelkedés van a Mentőszolgálat és a mentés pénzénél, aminek nagyon örülök, 
valamit a mentőautókról szíveskedett mondani. Ha ezt egy kicsit pontosítaná, az számomra jó 
lenne. 

Tehát mondom: itt szakkérdésekről szoktunk beszélni, szakmapolitikai kérdésekről. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha a költségvetést nézzük 

és főképp annak az egészségügyi részét, az általános részével nem szeretnék most sokat 
foglalkozni, bár muszáj lenne, ha megnézzük, akkor azt lehet látni a 2012-es költségvetésben, 
valójában az az eredeti kormányelképzelés és kormányprogram, amit röviden „Mentsük meg 
az egészségügyet!” összefoglaló címmel lehetett volna nevezni, magyarán: az egészségügy 
prioritást kap, ez sajnos, ebben a költségvetésben nem igazán tükröződik. Persze, elmondta 
államtitkár úr is, hogy ne csodálkozzunk, hiszen nincs pénz, nincs gazdaságpolitika, nincs 
társadalompolitika, nincsenek belső tartalékok, amiből lehetne teremteni, és én tudom, hogy 
itt egyetlenegy párt sem ért velünk egyet, a parlamentben többször megkaptuk a fejünkre, 
amikor azt mondtuk, hogy talán forrásokat onnan lehetne szerezni, hogy az adósságpolitikát 
egy kicsit át kellene csupán gondolni, hogy jó-e ez így, hogy nekünk, ha beledöglünk is, 
ahogy elhangzott, vissza kell fizetnünk az utolsó fillérig a tartozást.  

Tehát hogy ebben az úgynevezett adósságcsapdában vergődünk, isten tudja, meg még 
rájön erre a „W”, amit államtitkár úr is jelzett, hogy most lehet, hogy éppenséggel olyan 
mélypontra megyünk, ahol még sosem voltunk, nyilván ezért kellenek az állami tartalékok, 
amelyek majd remélhetőleg megoldják ezt a problémát, vagy segítik megoldani ezt a 
problémát. Tehát számomra ebből mind az következik, hogy az egészségügynek egy konkrét, 
elképzelt egészségpolitika mentén történő rendbetétele időtlen időkig elmarad. Igen ám, 
csakhogy egy baj van. Lehet ezt mondani, és én el is fogadom az érveit, nem tudok vitatkozni 
az ön érveivel, csak közben egy a baj: halnak az emberek, az egészségügyi dolgozók pedig 
mennek elfele, mind a szakmából, mind pedig külföldre mennek, és ha ezt nem állítjuk meg, 
akkor egy olyan ördögi kör indul el – illetve nem indul el, hanem már elindult -, hogy nem 
lehet kiszállni belőle. 

Tehát sajnos, azt kell mondanom, hogy az egészségügy egy olyan furcsa ágazat, 
akármilyen indokunk van, és reális indokunk van, és nem foglalkozunk vele, nem adjuk meg 
neki azt, amit kell, akkor ez be fog következni. 
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Lehet, hogy ez nem is olyan nagy baj, haljanak az emberek, annál kevesebbet kell az 
egészségügyre költeni, annál kevesebb nyugdíjat kell fizetni, tehát ez az általam többször 
vizionált, hogy ez az egész helyzet már a népirtáshoz hasonló hatású dolgot vált ki, én úgy 
látom, hogy ez egyáltalán nem ilyen valamiféle vátesz gondolat, hanem sajnos, ez a 
tapasztalat, mert ezek a dolgok mind odamennek, és ez lesz az eredőjük. 

Gyakorlatilag konkrétabb dolgokról és az egészségügyi költségvetésről. Megmondom 
őszintén, többször elhangzott, kormányzati ígéret is volt több forrásból, megspóroltuk a 
táppénzkasszán, majd a termékadó is esetleg, meg még a gyógyszerkasszán is, amit 
megspórolunk az egészségügyben, azt visszaforgatjuk az egészségügybe.  

Most nekem a legigazibb fokmérő, éppen azért, mert a humánerő-probléma a 
legnagyobb ma az egészségügyben, mondhat bárki bármit, ez a legnagyobb probléma, 
gyakorlatilag az lenne a fokmérő ennek a szándéknak az őszinteségére, ha azt mondanák, 
hogy minden megspórolt forintból mennyi béremelkedés származik. De sajnos, a 
költségvetésben ilyen lehetőséget nem láttunk, de ha elhiszem azt, amit helyettes államtitkár 
úr is mondott – mármint Cserháti államtitkár úr -, hogy mindent meg fognak tenni, hogy 
ezeket a forrásokat idetegyék, és ebből majd később kijön valami, én pontosan ezt mondom, 
hogy fontos fokmérője lehet a kormányzati szándéknak.  

Tudom, hogy az egészségügy millió sebből vérzik, de értsük már meg, hogy ott 
vannak a szép fejlesztési pénzek, uniós pénzek, nagyszerű új beruházások, új berendezések 
születnek, csak lassan nem lesz kivel úgymond ezeket az új intézményeket, új berendezéseket 
működtetni, mert a humánerő-kérdés megoldatlansága elég nagy lesz.  

A rezidensprobléma megoldását nem érdemes most megint megvitatni, a szándék 
kétségtelenül nemes, és én elfogadom azt, hogy most erre ennyi telik, de én félek tőle, ha 
megkérdeznénk a rezidensek képviselőit, hogy akár aki még az ösztöndíjat is igénybe veszi, 
az valóban itt fog maradni 4-5 év múlva is ebben a hazában, vagy nem fogja-e a külföldi 
munkahelyén azt a feltételt szabni, mármint ahol fogadják őt, hogy ha te kifizeted azt, amivel 
én most úgymond tartozom ezért, vagy nekem kellene kifizetni, akkor én megyek ezer 
örömmel, ismerve a nyugat-európai munkaerőhiány prognózisát, azt a másfélmillió 
egészségügyi dolgozói hiányt az egész Unió területén, félő, hogy ez nem lesz akadály. 

Minden ellátási szinten végig lehetne menni speciális kérdésekkel. Nyilván az olyan 
ellátási szinteken, mint ahol jellemzően nem a vállalkozási forma van, ez az alapellátásra, 
esetleg a járóbeteg-ellátásra jellemző, hanem az úgynevezett alkalmazotti vagy 
közalkalmazotti szférában dolgozóknál, ott nyilvánvalóan, ha a humánerő-kérdést nézem, ott 
elsősorban a bérkérdés nagyon fontos. 

Csak egy dolgot szeretnék elmesélni. Hazajött tájékozódni két olyan kolléga, aki nyolc 
évvel ezelőtt Bristolba ment ki, és ott nagyon sikeres orthopéd sebészek, évente több száz 
műtéti gyakorlattal a hátuk mögött, tehát igazából bedolgozták magukat. Hazajöttek, és 
elmentek a volt anyaintézményükbe, ahonnan elmentek, és megkérdezték, hogy ők 
szeretnének visszajönni, mert azt a hatalmas tudásmennyiséget, amit összeszedtek, ami a 
kezükbe került, ők ezt itt akarják kamatoztatni. 

Mit gondolnak, mit válaszolt a kórházigazgató nekik? Nem tudlak felvenni, mert annyi 
pénzt nem tudok neked fizetni, inkább felveszek egy kezdőt, mert azt úgy dolgoztatom, ahogy 
akarom, annyit fizetek, amennyit tudok neki, és akkor ez van. 

Tehát magyarán szólva: az a hiedelem, hogy majd kimennek a kollégák, megtanulják 
és visszajönnek, ez akadályokba ütközik. De ugyanígy mondhatnék alapellátót is, aki 
Svédországból szeretett volna hazajönni. Pechjére négy gyereke is van neki, kint is 
szaporodott a család, ennek lehet örülni, és pont azért akarna hazajönni, mert azt mondja, 
hogy azon a ponton van most már, amikor fél, hogy a gyerekeiből inkább svéd lesz vagy ilyen 
internacionalista nációvá alakul, és ő szeretne a nemzetnek hazahozni, mert ő egy 
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nemzetérzelmű valaki. Megkérdezte, hogy őszintén mondjam meg – alapellátó az illető, ezt 
már mondtam -, hogy milyen viszonyok vannak most Magyarországon. 

Én félretettem mindenféle politikai érzelmemet, a valóságot elmondtam neki, és az 
volt a válasz, hogy akkor még egy darabig kint fog maradni. 

Tehát magyarán szólva: ha ezt a humánerő kérdést tényleg nem próbáljuk sokkal 
hangsúlyosabban helyretenni, és persze, lehet mondani, hogy most a tartalékalapban… én 
tudom, hogy önök el fogják utasítani, de olyan módosító indítványt fogok tenni, hogy a 
bérfejlesztés első lépcsőjét, mert ezzel adós a kormányzat, ígérte, de nem tette meg, igenis, 
ebből az úgynevezett tartalékalapból, ami tudom, másra szolgál, de honnan a fenéből tudnék 
bárhonnan is elvenni egy olyan összeget, ami körülbelül olyan 100-120 milliárdos tétel lenne?  

Ez nem rendezné a bért, hanem első lépcsője lenne az egészségügyi bérrendezésnek. 
Hogy aztán ezt milyen módon osztjuk el, mert azért már önök is többször hallották, hogy a 
rezidensbérek emelése eléggé vitatott, de ha már ezt megcsinálják, olyan bérfeszültségeket 
keltenek, hogy azokon a képzőhelyeken, ahol rezidensekkel foglalkoznak az idősebb 
kollégák, ők is csak emberből vannak, magában azt gondolják, hogy „ennek több a fizetése, 
mint nekem”, akkor én most tanítsam és készítsem fel az életre? És mivel emberből van, ezért 
ha nem is mondja kifelé, de nem lesz marha lelkes, pedig rettentően fontos, hogy megszakad 
az úgynevezett képzési sor. Ez egy tapasztalati szakma, az idősebbeknek kell átadni a 
fiataloknak, és nem szabad megszakadnia a sornak, hogy csak fiatalok vannak, vagy csak 
idősek vannak, mert a középkorosztály megy ki rendszeresen. 

Még egy adat, mert nyilván az államtitkár úr – mármint nem Cserháti államtitkár úrra 
gondoltam – nem tudja azt, hogy a kamarában én jelenleg országos hivatalvezető vagyok, 
tehát alkalmazottja vagyok a kamarának, semmi közöm egyébként, nem vagyok választott 
funkcióban, de én írom alá a hivatalomnál fogva az úgynevezett jó hírnévről szóló 
igazolásokat, ami az orvosok külföldre távozásának az alapfeltétele. Most nem akarok itt 
riogatni, de a múlt héten több mint 80-at írtam alá. Ennek a hétnek még nincs vége, meg 
amikor a parlamentben vagyok, akkor nem vagyok otthon, de amikor hazamegyek, akkor ott 
fog várni rám. 

Értsék meg, ha ezt nem tudják megállítani, akkor mondhatnak, amit akarnak, és 
önöknek is igazuk van, de az egészségügyben ezek a folyamatok visszafordíthatatlan 
folyamatok lesznek. Ez a legnagyobb bajom az egészségügyi költségvetéssel, hogy ebben a 
kérdésben úgy látszik… én megértem, hogy igenis, priorizálni kellene az egészségügyet, és ez 
az ócska példa, hogy ha a gyereknek otthon lyukas a cipője és tél van, akkor a család nem fog 
elmenni étterembe, nem fog elmenni moziba, nem fog elmenni színházba, hanem megveszi a 
cipőt a gyereknek, mert különben a gyerek megbetegszik, bármi történhet vele. Sajnos, az 
egészségügy olyan, mint a lyukas cipős gyerek, ha ennek nem segítünk a költségvetésben, 
nem csoportosítunk oda. 

Én megértem azt is, hogy az átszervezés, ami most folyik, ez is egyfajta 
költségmegtakarítást jelent, mert ha ezeket a közbeszerzéseket és a közbeszerzések körüli 
panamákat, mert komoly költségvetési forrás lenne Magyarországon, ha az úgynevezett 
tisztázatlan eredetű pénzeket végre úgymond rendbe tennénk, akkor ez is sokat segítene. 

A másik pedig, ami egy eretnek gondolat, de már elhangzott, és én is ízlelgetem, és 
megmondom őszintén, ha az egészségügyi költségvetés forrásoldalánál a járulékok nem 
elegendőek, mert kevés a munkahely, kevés a járulékfizető, és sajnos, most is van 
feketemunka, most is van adóelkerülő, aki se adót, se járulékot nem fizet, hogy valójában el 
kellene gondolkodni azon, hogy bárki Magyarországon, aki esetleg elkerüli az adófizetést, 
esetleg a feketegazdaságból gazdagszik meg, vagy tengeti az életét, azért az fogyaszt. Tehát a 
fogyasztási adóval történő egészségügyi finanszírozást nem tartjuk éppen emiatt ördögtől 
elrugaszkodott dolognak, ezt szerintem át kellene gondolni, mert félek tőle, hogy a 
munkaerőhelyzet, a gazdasági nehézségek és a forráshiány miatt nem tudjuk a járulékot se 
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nominálisan növelni, se a járulékfizetők létszámát reálisan növelni, tehát igenis, a fogyasztási 
oldalról kell gondolkodnunk, hogy onnan találjunk forrást, kellő forrást az egyébként – 
mondom – priorizálandó egészségügy számára.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Helyettes 

Államtitkár Úr! Én a gyógyszertámogatással kapcsolatos számokon szeretnék pontosítani, ha 
jól számoltam. Tavaly 343 milliárd forint ez a szám, ennyi volt a gyógyszerek támogatása, ezt 
a számot halljuk. De ha ebből leveszem a gyártók befizetéseit, ami 43 milliárd, akkor 
tulajdonképpen a költségvetésnek csak 300 milliárdba kerül. 

Ha most a 2012. évet számolom, 275 milliárd kiadás és 59 milliárdot terveznek a 
gyógyszergyártók befizetéseiből, akkor az 216 milliárd forint. Tehát ezek az igazi számok. 
Tehát ne mondjunk nagyobbat, mint amit ténylegesen a költségvetés megtervez. 

Tehát ez a 28 százalékos tényleges gyógyszertámogatás-csökkenés szerintem 
elfogadhatatlan mind a lakosságnak, mind a gyógyszerész társadalomnak. Tehát a 
gyógyszerészet megölésével nem lehet megmenteni az egészségügyet. 

Úgy gondolom, hogy a gyógyszerészet szerves része magának az egészségügynek, és 
ez a támogatáscsökkenés, tehát mindenképpen a gyógyszertárak hatalmas árréstömeg-
csökkenését is jelenti. De önöknek erre bizonyosan vannak számításai. 

Az az egymilliárd, amit itt most betettek, szerintem alapvetően néhány kis patikának 
lehet, hogy segít, szerintem alapvetően ez egy kommunikációs – bár nem rossz – fogás, és ez 
az egymilliárd nem fogja megmenteni a patikákat.  

Ez kormányrendeletben van meghatározva, tehát ehhez mindenképpen hozzá kellett 
volna tenni egy kormányrendelet-módosítást, amely a gyógyszerek kiskereskedelmi árrését 
valamennyire növeli. Én már csak azért is javasolnám, itt vagyunk magunk között, hogy 
legalább ezt is le tudnák kommunikálni, ezt a pár százalékot, és mindenki megtapsolná 
önöket, főleg a gyógyszerész-társadalom. 

A másik, hogy a lakosság terhei nem növekednek. Én ezt erősen kétségbe vonom. 
Gyakorló patikusként tudom azt, hogy mennyi volt a napi pénztárbevétel három évvel ezelőtt, 
két évvel ezelőtt és most. Tehát a lakosság gyógyszerterhe nemcsak az, amit a TB a 
támogatott gyógyszereken keresztül fizet. Gyógyszerteher az is, amikor egy vény nélküli 
lázcsillapítót vesz, egy vitamint vesz, tehát minden. Ez a költség, nem is emlékszem már rá 
pontosan, de szerintem 2012-ben a vény nélküli gyógyszerek forgalma meghaladja majd a 
vényköteles gyógyszerek forgalmát. 

Tehát én arra kérném a kormányzatot, ezt már megtettem tavasszal is, hogy 
figyeljenek ezeknek a vény nélküli gyógyszereknek a forgalmára, és a vény nélküli 
gyógyszerek árára is. Tehát nem akarom elismételni azt, amit tavasszal, hogy milyen 
árkülönbségek vannak ugyanazon hatóanyagon belül, és hogy a kormányzat igenis – ezt 
hiányolom -, figyeljen oda, hogy egyfajta szociális gyógyszerpalettát produkáljon. És megint 
csak visszatérek az előzőre: a kormányzat nem figyel, csak a számokra. Tehát biztosítson a 
lakosság számára egyfajta szociális gyógyszerpalettát. 

Ami a számokat illeti: még egyszer mondom, ez a 28 százalékos támogatáscsökkenés 
szerintem elfogadhatatlan. Ha már fűnyíró elvet alkalmaznak, ha mindenütt 28 százalékot 
csökkentenénk, akkor mi lenne? Szerintem ez teljes mértékben elfogadhatatlan mind a 
betegek számára, mind magának a gyógyszerész társadalomnak a számára. 

Amit pedig helyettes államtitkár úr mondott, hogy még az egészségügy 
tulajdonképpen hallgasson, mert itt nincs óraszámemelés és a nyugdíjjal kapcsolatos 
machinációk. Kérem, itt örömmel elmennének korai nyugdíjjal az egészségügyi dolgozók, ha 
mernének, ha úgy lennének, mint a rendőrök és a tűzoltók. Óraszámát már hová emel? Hiszen 



- 50 - 

már szabadidejük nincsen. Tehát az egészségügyi dolgozók szerintem a közszférában 
dolgozók között is egy kimondottan hátrányos helyzetben lévő csoport.  

Erre szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ennek a gyógyszerár-támogatásnak ilyen 
mértékű csökkenése mindenképpen katasztrofális. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel? Hollósi képviselő úr! 
 
DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Köszönöm. Nagyon röviden, még mielőtt 

itt elásnánk magunkat már derék alá is. Azért én arról beszámolnék, hogy a rezidensprogram, 
amely hál’ istennek azért megindult hosszas stagnálás után, bármennyire is nem ez a 
közhangulat, azért mégiscsak valami kimozdulást jelent. Még Gyenes képviselő úr is 
elismerte, hogy a szándék mindenképpen jó. A szándék mögött azért számok is vannak. 
Nyilvánvalóan vannak területi különbségek, de én már egyszer elmondtam valamilyen 
körben, hogy a 13 álláshelyünkre, amelyiket meg tudtam hirdetni, 12-en jelentkeztek, és 
nyolcan a Markusovszky-ösztöndíjra is. 

Tehát azt gondolom, hogy miután azt az ígérvényt is bírják, és remélem, nemcsak én 
olvastam ki a törvényből, hogy a fiatal szakorvosok, akik valójában – ahogy alelnök úr 
mondja – majd a rezidensek képzésében vezető szerepet visznek, szintén szerepelnek a 
közeljövő terveiben bérrendezésre, én azt gondolom, hogy valahol el kell indulni. 
Könyörgöm, ahol tartottunk és tartunk, és nem tudom, hogy hány éven keresztül a 
rezidensekkel csak negatív események történtek. Legalább azt ismerjük már el, ha mi magunk 
is csak a pesszimizmust sugározzuk nekik, akkor miért várjuk tőlük, hogy ők optimisták 
legyenek? 

Aki meg tudja nekem mondani, hogy ebben az országban öt év múlva mi lesz, az 
valószínűleg valamilyen külön váteszdíjra vagy valamire még én fel is terjeszteném, mert ezt 
most nem biztos, hogy meg lehet mondani. Tehát ezt halljuk a helyettes államtitkár úr 
szavaiból is, hogy azért olyan változások vannak, nem mindig pozitív irányba. Miért sugalljuk 
mi magunk a rezidensnek azt, hogy öreg, nyugodtan menjél, amerre látsz? Ettől várhatjuk 
csak azt, hogy az orvos kollégáink szemlélete is megváltozik, és arra fognak figyelni, hogy 
igenis, jó példát mutassanak. 

Egyébként helyettes államtitkár úr meg fog erősíteni, hogy vannak elképzeléseink, és 
már szóban is, írásban is jeleztük valamilyen módon a bérfejlesztésnek egyéb forrásait is 
megteremteni, ami nyilván most még nem abban a szakban van, hogy kellene róla beszélni. 

A másik dolog, hogy azért azt a szellemiséget ki lehet érezni, akár mind a két 
napirendünkből, hogy azért tulajdonképpen az embereknek, a lakosságnak, az 
állampolgároknak valamiféle felelősségérzetét is próbálja sugallni. Akár kezdve a baleseti 
adóval, vagy folytathatnám egyéb helyekkel is, azért valamiféle felelősséggel tartozik az 
állampolgár is önmagának, a családjának és az országnak. Nem biztos, hogy mindenféle 
negatív hatást, akár a csipszadóban megjelenő követelésre vagy a visszaigazolásra gondolok, 
akármiben, valahogy azt is el kellene érnünk, hogy ebbe az irányba is induljunk el. 

Azt hiszem, Garai képviselő úr mondta el, hogy azzal, hogy ha sportol, és ha nem a 
drogoknak és nem az alkoholnak él, attól valószínűleg egészségesebb lesz. Ha csak száz 
ember egészségesebb, akkor már azt hiszem, hogy megérte. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kovács képviselő úr! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Csak egy rövid megjegyzés ahhoz, 

amit képviselő úr elmondott. A helyzet egyébként nem magától ilyen, tehát nem eleve 
elrendelt módon ilyen a helyzet. A helyzet attól ilyen, hogy a kormánynak sok területen 
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mások a prioritásai, másra költik az adófizetők pénzét, és nem erre, amit itt többen a 
képviselőtársak, Heintz képviselő úr is felsorolt, mert költhetné erre is. 

Nem kellett volna 500 milliárd forintot elkölteni a MOL-részvényvásárlásra, akkor az 
500 milliárdból ezekkel a problémákkal lehetne foglalkozni és beszélhetnénk róla, hogy az 
egészségügy mely területei azok, amelyekre ebből a pénzből például lehetett volna költeni. 

Tehát azért ne próbáljuk meg úgy beállítani a dolgot, hogy eleve elrendelten ilyen a 
helyzet. Azért ilyen a helyzet, mert a kormány prioritásai ebbe az irányba viszik a dolgokat. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Puskás képviselő úr! 
 
DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Bocsánat, ezt le kell ütnöm. Szóval az a helyzet, 

hogy néhány évig, mondhatnám: nyolc évig nem mi vittük oda az országot, ahová vitték. Egy. 
Kettő: ezen kívül természetesen válság van. Nem az MSZP vitte oda, hanem az a 

szemlélet vitte oda a világot, hogy egyáltalán a világban válság van.  
Hogyan tudja elképzelni, drága jó képviselőtársam azokat a badar politikusokat, akik 

ha sok pénz van, akkor nem adják oda a magyar lakosoknak? Nincs pénz. Ezeknek a 
pénzeknek az elosztásával küszködünk, és olyan szemlélet alapján, hogy a fogyasztást 
igyekszünk megadóztatni, és nem a kereseteket. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Heintz képviselő úr! 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Igen, ez azért szakbizottság, tisztelt Kovács képviselő úr, mert az 
orvostudományban elfogadott holisztikus szemléletet próbálunk nézni, nem azért, mert 
görcsösen kapaszkodunk bele, mint a Harley-nek a két kormányába, hanem azért, mert így 
tanítottak meg minket, és ilyenek vagyunk. 

Tehát a helyzet az, hogy én nagy örömmel hallom most már másodszor a gratulációt, 
csakhogy egészen másról beszéltem, mint az előbb. Ugyanis amikor azt mondom, hogy 
holisztikus szemlélet, akkor az egész költségvetést, illetve az egész kormányzás szellemiségét 
értenem kell ahhoz, hogy jó szívvel azt mondjam, hogy ez a pálya nekem tetszik. Talán azért 
is ülök ebben a polgári lecsóban, merthogy tetszik a pálya. De valóban nagyon sok mindenre 
másképpen kell gondolnunk, mint ahogy ezt önök tették. 

Óriási jelentősége volt például annak, hogy a MOL-részvényt megvettük. Lehet, hogy 
ön ezt nem érti. Lehet, hogy ön nem érti azt például, hogy miért fontos az, hogy többek között 
mondjuk az MNB önök által kinevezett csodálatos elnöke ne a Seychelle vagy egyéb 
szigeteken költögesse a lóvékáját, hanem itthon adózza le azt a kisebb százalékot, és itthon 
költse el, és itthon legyen a bankban, magyarul: a nemzeti jövedelem része legyen az a 
szerencsés ember, akit a jó Isten a nagy pénzek közé kevert. Ne menjen el! Ezekről szól az 
önök által említett 1000 milliárd így kapásból.  

Én azt mondtam az előbb, és várnám ezt is, hogy ha egy olyan ötletet le mer tenni, 
mint amit én kormánypártiként le mertem tenni másfél órával ezelőtt, például hogy ötlet, hogy 
a kisvállalkozóknak próbáljuk meg ezt az irdatlan házipénztár-adósságát megoldani. Ahogy 
ezt egyébként megcsinálták, mert a Seychelle-eknek meg lett engedve ugyanez, bárki 
behozhatta bármennyi ideig az itt, ott, amott őrzött vagyonát, volt egy ilyen törvény, most 
éppen mondjuk a pozsonyi rendszámos, 6-os, 8-as, 13-as BMW-ket lehet hazahozni potom, 
féláron. Tehát amit én mondok, az beleillik egy olyan gondolkodásmódba, amit az ön 
kormánya is képviselt a zsiványadóval, meg mi is ezzel az autósüggyel.  

Tehát ez ugyanaz a rendszer. De mondok valamit: és nemcsak arról van szó, hogy 
megfogom a most már nem tudom, hány éves, huszonéves demokráciának a testét és kiveszek 
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belőle egy szervet, és ütöm, fojtogatom, gyilkolom, és a többivel nem foglalkozom. Ez így 
nem lesz jó. 

Én nem azt csináltam, mert azt mondtam, hogy őrületes egyébként, amit csinálnak 
vele, azt mondom, hogy az a feladat, hogy próbálják, és ebben támogassuk őket, mi itt 
ellenzék és kormánypárt együtt, hogy az egészségpolitika presztízse, az egészségipar 
presztízse, és minden egyéb, amely arról szól, hogy miért is ülünk itt három és fél órája, az 
legyen, hogy tudjuk őket segíteni abban. Hogy ne a pénzagy tudjon csak dönteni, hanem a 
miáltalunk ismert, tanult, elfogadott és belénk ívódott holisztikus szemlélet, amelyben az 
embert nézzük, az egészségügyet nézzük, de látjuk ezt az egész költségvetést, és úgy 
próbálunk gondolkodni, hogy értjük, hogy mit csinál a kormány. Mert én itt ezt nem 
hallottam, nem láttam. És nagyon türelmesek tudunk lenni, nézem is, hogy öregebbek 
vagyunk, és egyre jobban bírjuk, amiket itt művelnek velünk, de nem baj, ez a dolgunk. 
(Kovács Tibor: Ahogy mi csináltuk az előző nyolc évben, mi is elviseltük.) Ha már ide is 
eljutottunk, akkor érdemes volt itt lenni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdést nem látok. Bárki, aki meg lett szólítva, 

az NGM, egészségügyi tárca és az ÁSZ részéről, kérném a viszontválaszokat. 

Banai Péter helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai az 
elhangzottakra 

BANAI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az elhangzott észrevételekre, kérdésekre igyekszem az 
elhangzás sorrendjében reagálni. 

Engedjék meg, hogy két kiegészítést tegyek ahhoz, amit az Állami Számvevőszék 
említett. Egyrészt azt, hogy az ÁSZ-vélemény elkészítésekor nem minden megalapozó 
dokumentum állt még rendelkezésre. 

El kell mondanom, hogy az ÁSZ véleményének megfogalmazása óta benyújtásra 
került a költségvetést megalapozó törvényjavaslat, ez a tisztelt Országgyűlés előtt van, 
illetőleg az adótörvények javaslata. Mind a kettő a mai napirenden szerepel. És még egy 
dolog, hogy a Nemzeti Szociálpolitikai Alap forrása: a Nemzeti Szociálpolitikai Alap nem 
egy klasszikus elkülönített állami pénzalap, hiszen annak a törvények értelmében saját 
bevétellel, külső bevétellel kellene rendelkeznie. A Nemzeti Szociálpolitikai Alap az 
elnevezésében az az alap, ami a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetében úgymond a 
központosított kiadások között szerepel, és fedezetét a központi költségvetés bevételei 
jelentik, tehát a bruttó fedezet elve érvényesül, a kiadás és a bevétel nincs közvetlenül 
összekötve egymással. 

A kérdéseket illetően: Kovács Tibor képviselő úr először említette, hogy 2008-ban 
rendkívül súlyos válság volt. Ezzel csak egyetérteni tudok. Ha megengedik, idézek a már 
említett tízéves eurókötvény-hozamok táblázatból. A hozamok drasztikusan növekedtek 
egészen addig, míg 2009-ben 13 százalék környéki hozam mellett sem tudta a magyar állam 
értékesíteni az állampapírokat. Ekkor szorult az ország az IMF és a nemzetközi szervezetek 
segítségére. 

Ezt a helyzetet kellene most elkerülni, most látva, hogy nemcsak Magyarországnak 
kellett odafordulnia, hanem Görögország, Portugália és az eurózónán belül olyan országok 
szorulnak segítségre, akikre nem gondoltunk. Kétségtelen, az ténykérdés, amit képviselő úr 
említett, hogy a Bajnai-kormány több olyan intézkedést hozott, amely a hiány csökkentése és 
az államadósság csökkentése irányába hatott, a tizenharmadik havi nyugdíj eltörlése, a 
tizenharmadik havi közszolgálati bér eltörlése, és számos más lépést tett, ez ténykérdés. Az 
már közgazdasági vita tárgya, hogy ezek a lépések megfelelőek voltak-e vagy sem, e 
tekintetben szóródnak a vélemények. 
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A második kérdése az államadósság nominális növekedése tekintetében: kétségtelen, 
hogy nominálisan vannak olyan periódusok, amikor az államadósság növekszik, hiszen az 
államháztartási bevételek és kiadások alakulása időben eltér. Tipikusan a kiadások az év első 
felében jelentkeznek, a bevételek a második felében. Ez hangsúlyosan igaz 2010-re és 2011-
re, amikor a különadók, a pénzügyi szervezetek adója és emellett normál adóként a társasági 
adók a normál rendszerben is mind az év végén jelentkeznek. 

Ezért előfordulhat olyan időszak, hogy az államadósság növekszik. Én abból a 
táblázatból idéznék, amely a költségvetési törvényjavaslat mellékletét képezi, ami a 2010. év 
végi állományokat a 2011. év végi állományokkal hasonlítja össze. Ebben nominális 
csökkenést is látunk, de ami talán fontosabb, a GDP-arányos összehasonlítás, hiszen mind 
2010-ben, mind 2011-ben pénzforgalmilag az államháztartás hiányt termel, tehát önmagában 
az államadósság nominálisan csökkenne, de ha GDP-arányosan nézzük a számokat, akkor a 
2010. év végi 75,2 százalékos mérték 2011 végére a mostani számítások szerint 68,5 
százalékra csökken. 

A harmadik kérdés az országkockázati felár. Mennyibe kerül ez nekünk? Ha a magyar 
államadósságot a lengyel felárszint mellett finanszíroznánk, akkor évente 50-150 milliárd 
forintnyi kiadást spórolnánk meg. Ezért kardinális célja a kormánynak az, hogy mind az 
államadósságot, mind a kockázati felárat csökkentsük. Ha a kockázati felárakat nézzük, 
mondjuk az IMF beavatkozása szerinti időpontban és most, akkor azt látjuk, hogy ezek 
csökkentek, és a Széll Kálmán terv bejelentése óta szintén egy jelentős csökkenést láthatunk. 
(Kovács Tibor: A kormányváltás időszakát nézzük!) Képviselő úr, több időpontot nézhetünk 
az országkockázati felárak tekintetében, én azt szeretném elmondani, hogy ha tényszerűen 
megnézzük az egyes… (Kovács Tibor közbeszól. – Dr. Nagy Kálmán: Szeretnénk 
meghallgatni az államtitkár urat!) 

 
ELNÖK: Megkérném a képviselőket, és Kovács képviselő urat külön is, hogy legyen 

szíves, ne szóljon bele az ülés menetébe. 
 
BANAI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tehát ha 

tényszerűen megnézzük azt, hogy ezek a felárak hogy alakultak, akkor épp azért említettem 
más országok felárát, hogy azok hogyan alakultak egyrészről, az olasz, ír, portugál messze 
magasabban van a magyar szint felett, és a másik, amit tényszerűen említenék, hogy az 
euróválság kiteljesedése azt hozta, hogy tipikusan az úgymond periférián lévő, eurózóna-
periférián lévő országok országkockázati felára mind növekedett. Ez nem magyar specialitás, 
hogy helyenként országkockázatifelár-növekedés van, hanem ez minden országnál 
megtapasztalható. 

Azt gondolom, hogy a magyar kormány lépései, például a sokat emlegetett Széll 
Kálmán terv, például egy stabil 2012-es költségvetés elfogadása, az mind abba az irányba 
hatottak már eddig is, és hatnak remélhetőleg a jövőben is, hogy ezek a felárak csökkennek. 

A forintgyengülés alakulása: szintén az előző témákhoz kapcsolódik. Azt el kell 
mondanom, hogy a svájci frankkal szemben az euró jelentősen gyengült. Tehát a frank-forint 
keresztárfolyamban a legnagyobb tételt az euró frankkal szembeni gyengülése okozta. Ennek 
a tartalma az, hogy a frank egy menekülési valuta, és az eurózóna-válság, a görög válság az 
euró gyengülését is magával hozta. Ergo: keresztárfolyamokon keresztül a magyar valuta is 
gyengült.  

Ebben a képviselő úrnak abszolút igaza van, hogy a forint gyengülése önmagában az 
államadósság és az államadósságteher növekedését eredményezi, hiszen az államadósság 45 
százaléka devizában van. Éppen ezért kulcskérdés az, hogy az államadósságot csökkentsük. 
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Az Országvédelmi Alap tekintetében hangzott el a következő kérdés, hogy ki, hogyan 
használhatja fel. A jövő évi költségvetési törvény tervezete a 28. § (10) és (11) bekezdéseiben 
részletezi az Országvédelmi Alap felhasználásának szabályait. 

Tájékoztatásul szeretném elmondani a tisztelt bizottság részére, hogy a tegnap nap 
folyamán a Számvevőszéki és költségvetési bizottság egy olyan módosító javaslatot terjesztett 
elő, és a bizottság teljes egészében támogatta, amely az Alap felhasználását szigorítja, ezen 
két tartalékalap, az Országvédelmi Alap és a Kamatkockázati Alap felhasználását szigorítja. 
Ezen összességében 200 milliárd forint felhasználására a módosító javaslat értelmében csak 
akkor kerülhet sor az év utolsó hónapjaiban, ha a tartalék felhasználásával együtt biztosítható 
a 2,5 százalékos hiánycél. A jogkör a normaszöveg tekintetében és a módosító javaslat 
tekintetében a kormány hatáskörében lenne. 

Abban képviselő úrnak abszolút igaza van, hogy extra stabilitási tartalékok korábban 
is voltak, ahogy képviselő úr említette. Sajnos, korábban ezek sem voltak elegendők, hogy 
kivédjék úgymond a negatív hatásokat. Ebben a makrogazdasági tervezés óvatossága pont 
arra irányul, hogy ezek a tartalékok most képesek legyenek erre.  

Az szintén kérdésként merült fel, hogy ha 1,5 százalékos növekedésnél kisebb lesz, 
nulla vagy negatív a növekedés, akkor mi lesz ezzel. A különböző érzékenységvizsgálatok azt 
mutatják, hogy 1 százalékos GDP-változás az államháztartás egyensúlyát a GDP 0,3-0,4 
százalékában befolyásolja. Ez azt jelenti, hogy nominálisan nulla százalékos növekedés 
mellett is a tartalékok elegendő fedezetet nyújtanak a hiánycél eléréséhez.  

Azt akkor hangsúlyoznom kell, hogy senki nem tudja pontosan, hogy mennyi lesz a 
növekedés, a mindenkori kormányzatnak – hogy így mondjam – kutya kötelessége, hogy 
minden lépést megtegyen annak érdekében, hogy a növekedés minél nagyobb legyen. 
Természetesen ezen dolgozik a kormány, és nem egyszerűen 1,5 százalékos növekedést céloz, 
hanem a cél az, hogy ennél magasabb legyen, de nyilván a nemzetközi folyamatoktól nem 
tudjuk magunkat elkülöníteni. 

A 750 milliárdos megszorítás tekintetében. Én ezt a jelzőt, ezt a szót, a „megszorítás” 
szót igazából nem használnám, hiszen a kormányzati lépések tovább mutatnak véleményem 
szerint egyszerű kiadáscsökkentésen vagy bevételnövelésen. Itt beszéltünk arról, hogy például 
a csipszadó nem egyszerűen egy bevételnövelő lépés, de mondhatom azt, hogy a kiadási oldal 
is, a nemzetközi összehasonlításban magas improduktív kiadásaink csökkentése véleményem 
szerint nem megszorítás, hanem egy racionális, a hosszabb távú növekedést megalapozó 
lépés. 

A szociális juttatások csökkentése tekintetében. Való igaz, hogy a munkanélküliségi 
ellátások csökkennek, ezzel párhuzamosan ugyanakkor a Start-munkaprogram forrásai 
radikálisan növekednek. Azt gondolom, hogy ez egy olyan kulcsterület, hogy az említett 55 
százalékos foglalkoztatási ráta megfordítását célozza, és valóban segély helyett remélhetőleg 
értékteremtő munka lesz ebből a pénzből. Önmagában egyébként a szociális támogatások 
csökkentése és a közmunka, a Start-munka finanszírozása közvetlen költségvetési hatásában 
egy drágább lépés, tehát olcsóbb segélyt adni, mint közmunkát adni, mégis épp az 
értékteremtő jellege miatt választotta ezt az utat a kormány. 

A családi támogatások való igaz, szinten maradnak a Széll Kálmán terv jóváhagyása 
értelmében. Itt megint hozzá kell tennem, hogy noha nominálisan a családi pótlék és a többi 
családi ellátás nem változik, de látni kell, hogy az új adórendszer egy olyan 
gyermekkedvezményt vezetett be, amely bevezetésétől, 2011-től egy jelentős többletforrást 
biztosít a családosok számára, és ez a kedvezmény értelemszerűen 2012-től is tovább él. 

A nyugdíjak reálértéken változatlanul maradnak, tehát az infláció szerinti 4,2 
százalékos növekedéssel számolunk. E tekintetben természetesen él az a jogszabály, hogy ha 
ennél a 4,2 százaléknál magasabb lenne az infláció, akkor novemberben nyugdíj-kiegészítést 
kell biztosítani a költségvetésből. 
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Elhangzott korábban, és képviselő úr is rákérdezett a bérkompenzáció összegére, ez a 
több munkáért kevesebb bér kérdése. Az adórendszeri változások a foglalkoztatottak egy 
részénél reálkereset-növekedést eredményeznek, más részénél egyéb intézkedés nélkül 
keresetcsökkenést eredményeznének. Ezért a kormány azt az utat választotta, hogy azon 
emberek esetében, azon kereseti sávok esetében, ahol az adórendszerbeli változások nettó 
keresetveszteséget eredményeznének, ott kompenzációt biztosít. Ennek a forrása a jövő évi 
költségvetési törvény tervezetében a KIM fejezetében szerepel, az említett – ha jól emlékszem 
– 64-65 milliárd forintos összegben. A felhasználásáról a törvénytervezet 5. §-a tartalmaz egy 
felhatalmazást, és az idei évhez hasonlóan egy külön kormányrendelet részletesen 
szabályozná ezen bérkompenzáció juttatásának az elveit. 

A lényeg tehát, hogy a közszférában, ideértve az egészségügyet is, senkinek, a 
költségvetési szervi formában működő szervezeteknél senkinek se csökkenjen a nettó 
keresete. 

A tekintetben, hogy őszinte-e ez a költségvetés vagy sem, azt kell mondanom, hogy a 
legjobb tudásunk szerinti, legfrissebb információkat tartalmazó költségvetési 
törvénytervezetet nyújtotta be a kormány az Országgyűlés elé. Abban képviselő úrnak 
maximálisan igaza an, hogy vannak olyan kérdések, amelyek még nem véglegesen 
elrendezettek ebben a költségvetési törvénytervezetben, és igaza van abban, hogy az oktatási 
rendszer, illetőleg a megyei önkormányzatok által fenntartott intézmények átvételének 
kérdése például egy olyan lépés, amelyet szeptember 30-ig még nem sikerült elrendezni. 

A megyei intézmények tekintetében a jövő évi költségvetési törvény tervezete ezért 
külön soron szerepelteti azt az összeget, közel 100 milliárd forintos összegben, amelyet majd 
az egyes minisztériumokhoz kell áttenni. Nem zárom ki azt, hogy mivel – mondhatom ezt 
közhelyszerűen – az országmegújító munka, a rendszerek átalakítása, a felsőoktatás, 
köznevelés, stb., olyan kérdések vannak még a kormány és a tisztelt Országgyűlés előtt, 
amelyek érinthetik a költségvetést, visszatérve: tehát nem zárom ki, hogy sok olyan módosítás 
lesz még, amely az év hátralévő részében a költségvetési törvényhez bejön, de ismétlem: ez a 
költségvetési törvényjavaslat minden információt tartalmaz. 

Végezetül a MOL-részvények vásárlása kapcsán két dolgot hadd említsek meg. Az 
egyik az, hogy ez a közel 500 milliárd forintos vásárlás nem egy végleges kiadás, hanem egy 
eszközcsere. És itt nemcsak saját véleményt mondok, hanem az Európai Unió úgynevezett 
SA-95 szerinti elszámolási rendszerét, a kormány itt pénzeszközöket cserélt 
részvényeszközökre, éppen ezért ezt a tételt nem kell elszámolni államháztartási kiadásként. 
Ezt az eszközt a kormány bármikor eladhatja. Ez az elszámolásbeli technikai része, hogy ez 
nem egy hiányt növelő tényező. 

A másik része, amit meg kell jegyeznem, az az, hogy egy olyan stratégiai pillanat 
érkezett el, és az orosz féllel a tárgyalások olyan szakaszba jutottak, hogy egy ismereteim 
szerint a különböző pártok által támogatott tranzakció jöhetett létre. Úgy tudom, hogy a 
Bajnai-kormány is tárgyalásokat folytatott anno a részvények visszavásárlása érdekében. 
Tehát egy olyan… (Kovács Tibor közbeszólására:) Bocsánat, én azért említem meg, mert 13 
éve a Nemzetgazdasági Minisztériumban és elődjében dolgoztam és tudom, hogy ilyen jellegű 
egyeztetések voltak. Tehát egy olyan vásárlása került sor, amit anno több oldal is támogatott, 
de hangsúlyozom: ez egy eszköz, tehát ez egy vagyon, ami az ország rendelkezésére áll. 

Elnézést, ha túl általános voltam, de igyekeztem a kérdésekre válaszolni. 
A többi észrevétel kapcsán: Garai képviselő úr a gyógyszerkassza részleteire utalt. A 

részletek ismertetése nélkül csak annyit mondanék, hogy a Széll Kálmán valóban egy 83 
milliárd forintos egyenlegjavulást fogalmazott meg 2012-re. A későbbi években a további 
egyenlegjavulás, 120-122 milliárdos egyenlegjavulás nem ehhez a 2012-es szinthez képesti 
pótlólagos egyenlegjavulást tartalmaz, hanem a 2011-es úgymond bázishoz képest. Vagyis a 
2012-es számhoz képest már egy 37 milliárdos további egyenlegjavulást kellene elérni. 
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Ki fizeti majd ezt? Nyilván elsősorban azt gondolom, hogy a gyártók, és a gyártók 
módosulása. Új rendszerek bevezetésével, például a vaklicit, ami egy rendkívül sikeres új 
módszertan. Azt a célt szolgálják, hogy ne egyszerűen az állami támogatás mértéke változzon, 
hanem lehetőség szerint a gyógyszer-finanszírozási rendszer, ami összességében a lakosság 
számára nem jelent pluszterhet. Kétségtelen ugyanakkor, ahogy Kiss képviselő úr is említette, 
vannak olyan gyógyszerek, amelyeknek az ára növekszik, de hozzá kell tennünk, hogy vannak 
olyanok, amelyeknek pedig jelentősen csökken. 

Tehát a rendszer átalakításában a kormány nem azt az utat választotta, hogy 
egyszerűen a támogatási mértéket leviszi, és fizessen a munkavállaló. 

Gyenes alelnök úr észrevételei kapcsán: megint egy általános rész, és bocsássanak 
meg, hogy ha ez túlmutat a tisztelt bizottság szűk hatáskörén, de mégis az a makrogazdasági 
folyamat és az a költségvetési helyzet, amire alelnök úr is rávilágított, alapvetően befolyásolja 
az egészségügyi kérdéseket is. 

Tehát az adósságcsapda kérdése. 1990-ben ez többször felmerült, és voltak olyan 
országok, akik tudtak élni adósságkönnyítési lehetőséggel. Az én ismereteim szerint ezek 
azok az országok voltak, akiknek államközi adósságfinanszírozási szerződésük volt. 
Magyarországnak ilyen szempontból sajnos, már 1990-ben, a rendszerváltás idején is döntően 
piaci finanszírozású államadósság-törlesztése volt. Az, hogy tudtunk volna-e, lehetett volna-e 
élni ezzel a kérdéssel, sajnos, a múltba vész, mert nem tudtunk, tehát tényszerűen nálunk nem 
csökkent az államadósság. Azóta viszont, a történelmi pillanat óta én egyetlenegy országot 
sem tudok, függetlenül attól, hogy próbálkozott-e vagy sem, aki át tudta volna ütemezni az 
államadósságát vagy el tudta volna engedtetni. Van olyan ország, aki át tudta ütemeztetni, ez 
Görögország, aki mentőövön van. Olyan, aki piacról finanszíroz, olyan ország nem tudta 
megtenni. 

Azt gondolom, hogy az sajnos, régen rossz lenne, ha arról beszélnénk, hogy a magyar 
állam fizetésképtelen, mert az beláthatatlan következményekkel járna. Ez azt jelentené 
véleményem szerint, hogy azonnali forráskivonás Magyarországról, a forint rendkívüli 
gyengülése, ami az említett belső tartalékok hiányában például az egymillió devizaadós 
irányába egy beláthatatlan következményekkel járna. 

Tehát véleményem szerint nincs arra lehetőség, sem Magyarország esetében, sem a 
tapasztalatok alapján más ország esetében, hogy az egyszeri történelmi 1990-es év, 1989-90 
után adósság-átütemezést el lehessen érni.  

Ami a gazdaságpolitikát illeti, én e tekintetben nyilván kormánytisztviselői 
mivoltomban is, de személyesen is azt gondolom, hogy a kormánynak egyértelmű 
gazdaságpolitikája rajzolódik ki. Két dolgot említenék, ami égető probléma: államadósság, 
sokat beszéltünk róla, és foglalkoztatás. Mind a kettő tekintetében rendkívül rosszul állunk. 
Ezek azok a területek, amelyekre a kormány próbál úgymond lőni: az államadósság 
csökkentésével, a foglalkoztatás növelésével, az említett uniós források átstrukturálásával, az 
új Start-munkaprogrammal, a gazdaságélénkítő lépésekkel, az új Széchenyi-tervvel, és ahol 
nincsenek források, ott a belső struktúra átszervezésével. Erről szól a közoktatás, a 
felsőoktatás stb. átszervezése. 

Ami a humán feszültségeket illeti: itt engedjék meg, hogy személyes véleményt is 
mondjak. Abszolút egyetértek abban alelnök úrral, hogy az egyén szempontjából nézve 
rendkívüli feszültségek vannak. Nekem is vannak rokonaim, akik az egészségügyben 
dolgoznak, és tudom, hogy milyen álláslehetőségeik vannak külföldön. Mint ahogy azt is 
tudom, hogy a közszférából is a jól kvalifikált emberek mennyi pénzért tudnak elmenni 
Brüsszelbe. Tehát az egyén szempontjából megközelítve, egyetértek alelnök úrral abban, hogy 
sajnos, sok területen a közszférában nem tud olyan perspektívát mutatni a magyar állam, mint 
amelyet néhány ország megtehet, mert abban a helyzetben van. 
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Én, mint tisztviselő, mint kormánytisztviselő ugyanakkor azt is látom, hogy mire van 
lehetőség. Ezért ismertettem azokat az adatokat, azokat az azt gondolom, elborzasztó 
államadósság-adatokat, amelyek korlátot szabnak a mindenkori kormányoknak. De ezzel 
együtt azt gondolom, hogy azok a lépések a humán terület legégetőbb problémáinak 
kezelésére, amelyeket Cserháti Péter helyettes államtitkár úr említett, ezek bizony, részben 
megoldást jelenthetnek már rövid távon is. Hosszabb távon pedig abban bízom, hogy ha 
mindazok a lépések, amiket a kormány megtesz, akkor meglesz az esélye arra, hogy néhány 
év múlva jelentősebb változások legyenek. 

Rövid távon, amit most látunk, radikális változást én nem látok a jövő évi 
költségvetésben, de ha nem teszünk változásokat, akkor nem is lesz. Ha megengedik, ez a 
személyes meggyőződésem. 

Ami a fogyasztás tekintetében elhangzott: itt megint kapcsolódnék ahhoz, hogy ahol 
nagyobb a szürkegazdaság, ott tipikusan a fogyasztás az, ami egy megfoghatóbb tétel. Tehát 
itt egyetértek azokkal az észrevételekkel, amelyek gazdaságpolitikailag a fogyasztás 
adóztatását egy pozitív, és ilyen szempontból az állami kiadások, például az említett 
humánfejlesztés kiadásainak fedezetét jelentik, mert látjuk, hogy az egészségügyi kassza 
zárása még nem teljes. 

Kiss Sándor képviselő úr szintén a gyógyszerkassza csökkentését említette. Itt meg 
kell jegyeznem a magyar adatok mellett, hogy természetesen nemzetközi példákat is 
figyelembe vettünk, a svéd, és sorolhatnám a többi ország modelljét, aminek alapján a legjobb 
gyakorlatot próbálta meg a kormány átvenni. Amit pedig Hollósi képviselő úr említett a 
felelősségvállalás tekintetében, csak maximálisan egyetérteni tudok. Mindnyájunknak, 
kormányzati oldalon lévőknek, képviselőknek is azt gondolom, óriási felelőssége van abban, 
hogy a valós helyzetre, a mozgásterünkre mindenkinek ráirányítsa a figyelmét, és ebben az 
egyéni és közösségi felelősségvállalást erősítsük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Cserháti Péter helyettes államtitkár úr! 

Dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
válaszai az elhangzottakra 

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Tisztelt Bizottság! Akkor szintén csak kiemelve a lényeges pontokat, legalábbis 
megpróbálom. Kovács képviselő úr utolsó felvetésére szeretnék számokkal is megpróbálni 
reflektálni. Arról a kérdésről van szó, hogy mennyiben járultak hozzá az önkormányzatok 
eddig saját intézményeik fenntartásához. 

Két számunk van, pontosabban az egyik egy élmény, a másik szám. Az élmény az, 
hogy most itt az állami szerepvállaláshoz kötődő tárgyalások kapcsán elég megdöbbenve 
észleli az ember azt, hogy nem egy esetben még az uniós fejlesztési forrás önrészét is ráterheli 
az önkormányzat a kórház ingatlanára jobb híján. 

Ami azért elgondolkodtató, és félreértés ne essék, tehát én tudom, hogy az 
önkormányzatok is iszonyú nehéz helyzetben vannak, ezt mindannyian tudjuk, nagyon sok 
szempontból, és forráshiányos helyzetben vannak, ugyanazon okokból, a munkanélküliség 
miatt, az iparűzési adók stb., nem jönnek be, de tény az, hogy döbbenten észleltük azt, hogy 
nemhogy a duális finanszírozáshoz az amortizáció valamilyen forrásaiból hozzá tudtak volna 
tenni, hanem még a fejlesztéshez szükséges önrészt is tulajdonképpen ráterhelték ugyanarra a 
működési költségre, ami csak az E. Alapból érkezik. Tehát elég látványos volt. 

A másik szám, valóban, ha már szóba került az egyházi finanszírozás, végeztünk 
számítást arra nézve, hogy ez a négy, illetve gyakorlatilag öt egyházi szolgáltató az 
egészségügyben, ha hasonló eljárás alá esne, mit kapna. 
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Egy elég meglepő szám jött ki, gyakorlatilag ez az öt intézmény körülbelül az 1 
százalékát jelenti az egészségügyi volumennek, nagyon durván számítom. 220 millió forintot 
számoltunk ki a rendelkezésünkre álló döntést előkészítő adatokból, és ezekből gyakorlatilag 
az jött ki visszafordítva, hogy 22 milliárd forint az a volumen, amit figyelembe lehetett venni. 
Ugyanúgy, ahogy ön említette, az oktatási és a szociális intézmények esetében. 

Tehát ez is azt mutatja, hogy ez egy problémás terület volt a számok tükrében is. 
Végül, csatlakozva helyettes államtitkár úrhoz, de talán még pontosítva is, de még egyszer a 
választ nem akarom újra elismételni, a megjelent kormányhatározat 12. pontja így szól, hogy 
a nemzeti gazdasági miniszter és az erőforrás miniszter együttes felelősségében, 12/B, az 
intézmények fenntartásához, működtetéséhez szükséges költségvetési források 2012. évi 
költségvetési törvényjavaslatban történő kialakítását. 

Ezt csak azért olvasom fel, hogy valóban lesznek módosítások, úgy, ahogy mondta 
helyettes államtitkár úr is, amit ezek a folyamatok fognak alterálni, de ezek mindvégig 
egyeztetett módon és teljesen nyilvánvalóan, most már olvasható kotta – ha szabad ezt így 
mondani – mentén következnek. Ez egy picit válasz az ÁSZ-észrevételekre is egyrészt, hogy 
akkor az egyik nagy jogszabálycsomag, amelyik ehhez kötődik, a múlt héten az önök által 
megvitatott formában már a parlament asztalán van. Ehhez ne felejtsük el, hogy egy 
alkotmánymódosítás is tartozik, amelyik azért érdekes, mert azt húzza alá, hogy bizony, óriási 
változások lesznek, ha tetszik, ha nem, itt ez a folyamat ezt fogja diktálni, és most már napra 
pontosan lebontott menetrend mentén kell dolgozni, ahogy ez a holnapi naptól meg is 
kezdődik.  

A másik válasz, ami rám tartozik, a Széll Kálmán terv gyógyszerpolitikával 
összefüggő intézkedéseinek sora. Nem miniszteri rendelet, törvénymódosítás, majd a 
törvénymódosításokkal összefüggő, szokott módon kormányrendeleti, illetve miniszteri 
végrehajtási rendelet sorrend fog következni, ez pedig tegnap óta kint van közigazgatási 
egyeztetésen, pénteken ismételten nyilvános egyeztetést fogunk tartani, mármint úgy értem, 
hogy meghívtuk rá ugyanazt a kört, az érintett gyártó, forgalmazó és szakmai szervezeteket is. 
Tehát csak jelezném azt, hogy ez is a nekünk szabott jogalkotási menetrendben elkészült, és 
már a fenti irányban megy előre. 

Garai képviselő úr jelzése kapcsán most nem akarok visszatérni újra a háziorvosi és az 
alapellátás-finanszírozás kérdéskörére, az eszközöket újra elismételni, amiket még ebben a 
nehéz helyzetben is megpróbálunk célba juttatni. 

A gyógyszerkasszára áttérve, és egy kicsit kötődve Kiss képviselő úr kérdéseihez is, 
először is azt hadd jegyezzem azért meg, hogy annak a 375 milliárdos elfutásnak a hátterében 
azért benne van, nem akarok megint visszamutogatni az elmúlt évek egészségpolitikájára, 
ennek a következménye az, hogy bizony, körülbelül 4-500 olyan gyógyszertárunk van, 
amelyiknek a létrejötte nem volt feltétlenül indokolt szakmai szempontból. Mint tudjuk, ezek 
a gyógyszertárak olyan marketinget folytatnak, olyan háttérrel, amelyik masszívan nem 
egészségpolitikai, hanem masszívan fogyasztási célokat szolgálnak. 

Egy ilyen helyzetben teljesen nyilvánvaló ez az elfutás, úgy az OTC-gyógyszerek, 
mindannyian látjuk naponta a gyógyszerreklámokat megállás nélkül a tévében, halljuk a 
rádióban, ezek mind ehhez kötődnek. Ezt is tegyük hozzá, egy ilyen világban élünk, ahol pont 
a kormány megpróbált tavaly decembertől, idén januártól ezen a területen is valamifajta 
egészségpolitikai, gyógyszerpolitikai szempontokat érvényesíteni, mint tudjuk, számos vita 
közepette. De ez is benne van azért ebben a folyamatban, ne tegyük pusztán az elmúlt 
hónapok kommunikációját felelőssé érte. 

A másik oldal az, hogy ennek a folyamatnak, és akkor itt pontosítsuk, tehát a Széll 
Kálmán kormányhatározat a-g) pontokban szabott feladatokat nekünk, amelyeket 
kodifikálnunk kellett. Ezeket most nem szeretném részletesen kifejteni, hiszen úgyis jönni fog 
ide a törvénymódosító csomag keretében, és kint a honlapon már olvasható. 
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Ne felejtsük el azt, hogy ebben a folyamatban egy jelentős elem már ebben az évben 
megkezdődött, egy áthúzódó hatással. Egyik oldalon a befizetési volumen megemelése, ami 
bizony, a gyártókra és a forgalmazókra egy masszív terhet rótt, a másik oldalon pedig ez az 
úgynevezett generikus program első eleme, amit említett helyettes államtitkár úr, a vaklicit is. 

Nagyon óvatosan, ne értse félre senki, próbálnék úgy fogalmazni, hogy azért minden 
drámaisága mellett elgondolkodtató ez a vaklicit is, hogy egy 20 milliárdos volumen derült ki 
ennek kapcsán. Persze, egyébként tudtuk, hiszen a magyar generikus árak ennyivel voltak 
magasabbak a nemzetközi áraknál. Félreértés ne essék, mindannyian tudjuk, hogy a magyar 
érdeket itt is maximálisan képviselnünk kell ilyen szempontból, mert nekünk ez a dolgunk, de 
azért az egészségpolitikai érdek sokszor ütközik ezzel az érdekkel, vagy legalábbis máshol 
kellene artikulálni. A mi dolgunk az, hogy ugyanabból a költségből magasabb 
egészséghatékonyságot hozzunk ki, függetlenül attól, hogy gyakorlatilag azt milyen forrásból 
szerezzük be. Ezt várja tőlünk mindenki lényegében, józan gondolkodás mentén. 

Ez egy balszerencsés dolog, hogy itt a két érdek ütközik egymással, de nyilván az 
iparpolitikát és az egészségpolitikát kell jó értelemben szétválasztani, és meg is indult ez a 
folyamat. Amiben még mi egy kicsit magunkat – ha szabad ezt mondanom – megerőltetve, 
még azt is bevállaltuk, hogy ebben az évben, pontosan ezen kör valamelyest, nem mondom 
azt, hogy teljes tehermentesítése céljából, legalábbis érdekeinek figyelembevétele céljából a 
K+F volument bizonyos mértékben még beengedtük a rendszerbe. De jövőre reményeink 
szerint ennek már rendszerszerű megoldása elvileg következne. 

Hasonlóan azt is tudjuk, hogy ebben a folyamatban a másik nagy kör, aki érintett, és 
most szándékosan nem beszélek a betegről, aki persze a leginkább érintett benne, és az 
egésznek a kulcsszereplője, az a gyógyszerész, aki a beteggel a leggyakrabban találkozik 
Magyarországon az egészségügyben, 60 millió találkozás évente, ha jól tudom a számot. A 
gyógyszerésznek nemcsak az egészségpolitikai, polgári, az elmúlt húsz év egyik 
sikertörténetéhez tartozó léte az izgalmas, hanem az is, hogy az ő szerepe kulcskérdés ebben a 
helyzetben. Ő az, aki a generikus csere kapcsán világosan kell, hogy a beteg felé azt tudja 
kommunikálni, hogy a mindenfajta gerjesztett hisztériával szemben gyakorlatilag ez a 
fogalom teljesen korrekt, minden egyes preferált referencia ársávba jutó készítmény olyan, 
amelyik mellett, ha áremelkedés volt, az ellátási biztonság megőrizhető és meg is őriztetett. 

Hadd jelezzem itt ezúttal a köszönetemet a szakmának, mindenkinek, aki érintett, mert 
nagyon nagy dolog az, hogy a szakma ezt ilyen fegyelmezetten végigcsinálta. Három héttel 
vagyunk túl ezen a nagyon markáns lépésen, október 1-je óta, és bár voltak bizonyos fajta 
megingások, de alapvetően a rendszer működik tovább. Ezért mindenkinek tisztelet. 

De a tisztelet kevés, ebben teljesen igaza van képviselő úrnak. Tudva azt is, hogy a 
gyógyszerészt is érdekeltté kell tenni, mert egyrészt ő maga is jelentős veszteségeket szenved 
el, másfajta érdekeltségek pedig könnyen megtalálhatják őt pont ebben a helyzetben, 
hasonlóképpen a gyógyszerésztől nagyon függ az egész rendszer, hiszen fél év múlva újabb 
licit fog következni, és a rendszer arról szól, hogy akinek most félévi piacot garantáltunk, az 
valóban ezt a piacot meg tudta szerezni, legyünk őszinték. Ő egy árkedvezményt áldozott be 
piacért. Ebben pedig neki stabilitással kell találkoznia. Tehát ebben a gyógyszerész szerepe 
elemi, ezért is az ösztönzőt a jövő évben bizonyos megbeszéléseink mentén még tovább 
szeretnénk fejleszteni, és még további három eszközt próbálunk: a vidéki gyógyszerellátás, az 
árréspolitika és egyéb kapcsán ismertetni, amelyet a szakmával való egyeztetés mentén 
próbáltunk kidolgozni, és kerül mindjárt az önök asztalára. 

Akkor arra térve, hogy a beteget meg kell büntetni. Nyilván nem szerencsés ez a fajta 
kommunikáció. Mindig azt a fajta fogyasztást gerjeszti fölöslegesen, amelyiknek a vége aztán 
a kidobálás és a pocsékolás lesz, mint mindannyian tudjuk, ez a legnagyobb tragédiája a 
gyógyszerellátásnak e tekintetben. 
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Tény az, hogy ez egy nehéz terület, ebben teljesen igaza van képviselő úrnak. Egy 
konkrét területen fogom bemutatni az elképzelésünket, hogy hogyan próbálunk meg egy 
TÁMOP-forrással egy bizonyos betegkört életmódváltozásra venni, és ez hogyan képződik le 
a támogatásban. Ezt bemutatjuk majd a Széll Kálmán ügy kapcsán, egyetlen területen, ahol 
viszonylag protokoll mentén és követhetően ezt modellszerűen megpróbáljuk bemutatni, majd 
meglátjuk, hogy működik-e.  

A kérdés viszont az, és erre is törekedtünk az elmúlt hetekben, a gyártókat nyáron egy 
nagy körben megkerestük, a forgalmazókat és a szakmai szervezeteket is, és azt kértük, hogy 
produkáljanak ötleteket. Számos olyan nagyon jó elképzelés érkezett hozzánk, amit 
megpróbáltunk beépíteni. Például csak ilyen apróságok, hogy a 30 vagy 28 tablettás kiszerelés 
nem mindegy a havi felírás tekintetben, egy bizonyos fajta pazarlást lehet vele megelőzni. 
Vagy például úgy tűnik, hogy jövőre az e-recept szintén uniós forrásból való bevezethetősége 
mentén a havi kiváltást lehetővé lehet tenni, pont a legdrágább onkológiai szerek esetében, 
tehát mellékhatás esetén a beteg nem fogja a sárba tiporni a hat havi vagy a három havi 
adagot, csak egyhavit. Ennek is többmilliárdos vonzata van. 

Tehát ezt megint nagyon köszönjük, ez arra példa, hogy korrekt együttműködés 
mentén még ezen a nagyon nehéz területen is lehet előremenni. 

Azt gondolom, hogy Gyenes képviselő úrnak abszolút mindannyian egyetértünk a 
helyzetről való diagnózisával, amely az európai és a magyar egészségügyi bérek tekintetében 
egy specialitása ennek az ágazatnak, a többi szintén sajnálatos hazai humánerőforrás-szférával 
szemben. 

Egy picit hadd bővítsem tovább ezt a gondolkodást abba az irányba, hogy mi ennek a 
következménye? Az egyik az, amit alelnök úr mondott, hogy távozik az illető 
Magyarországról egy fenti irányba. A másik, sajnos ugyanúgy nem ritka, és ugyanolyan 
drámai következmény az önkizsákmányolás útja, az, amikor ezer helyen ügyelve, egy 
aneszteziológus vagy pathológus magát szétrombolva, családjától elszakadva dolgozik, 
borzasztó módon. A harmadik nagyon szomorú következménye a korrumpálhatóság és a 
korrupció. Tehát a nyomornak ez a következménye minden szinten, legyen az egyedi szint, 
lásd paraszolvencia, legyen az a gyógyszer és egyéb kérdéshez kapcsolódó szánalmas, és 
sokszor bizony, nagyon masszív egészségpolitikai, pazarlási és egyéb rendszerekkel 
összefüggő, valószínűleg milliárdos nagyságrendben mérhető szekunder károkat okozó 
helyzet. Tehát ezt kellene igazából látni vagy ezt kellene megragadnunk igazából. 

A harmadik: azt is tegyük hozzá, hogy az egészségügyi intézmények óriási 
intézmények, óriási költségvetéssel, óriási kapcsolatrendszerrel, több száz beszállítóval 
dolgoznak. Bizony, ebben a helyzetben a menedzsmenti típusú érdekeltség töretlen 
képviselete sem mindig egyszerű, ezt mindannyian tudjuk. 

Tehát ez a háromfajta mind ott ketyeg ebben a döbbenetes szektorban, a közszféra és a 
magánszféra vagy a privát versenyszféra határán, és ebben a helyzetben az állami 
szerepvállalás kérdése elgondolkodtató, mert elvileg az állami életpálya - ahogy ezt 
miniszterelnök úr is említette -, az oktatás esetében lehetne az a helyzet, amelyik mentén 
megpróbálhatnánk kiemelni a kollégákat ezekből. Azokat a kollégákat, akik a döntéseket 
hozzák, akik a rezidenseket képzik, akik a csúcsellátást végzik, kiemelni ebből a helyzetből. 

Ez az életpályamodell, ha nem is így, és inkább töredékesen, tudomásom szerint 
szintén tegnap óta közigazgatási egyeztetésen van. Nem a modell maga, csak bizonyos 
eszközök, amelyek ehhez köthetőek, hiszen a Semmelweis-tervben ez időponttal szabott 
feladatunk volt, és ha jól tudom, most már ez is nyilvános és megvitatható lesz majd. 

Érzem, hogy talán nem mindenben válaszoltam Kiss képviselő úr szavaira, de 
gyakorlatilag valóban a fentiek összegéből egy egyenleg-típusú szemléletben a tavalyi 
áthúzódó hatások, a 2011. évi befizetési emelkedések és a 2012. évi, majd ismertetendő 
lépések következtében úgy tűnik, hogy számszakilag valóban ez a megtakarítás-volumen nem 
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kis rizikók árán, és nem kis kockázatokkal, de elvileg megcélozható. Ahogy mondtam, 
mindenképpen megpróbálnánk a leginkább érintett feleket, itt a fenti módon a magyar 
gyártók, pontosabban a magyarországi gyártók és itteni munkahelyeket fenntartók, illetve a 
gyógyszerészek, mint kulcsszereplők veszteségeit vagy problémáit kezelni ezen belül. Erre 
utalt a Széll Kálmán terv úgynevezett g) pontja, amelyikben a fenti négy eszközt 
megpróbáltuk kidolgozni. 

Hogy a lakosság terhei nem nőnek, ez azért valóban egy nagyon határeset kérdés. 
Legyünk őszinték, itt tényleg ezen múlik a dolog, hogy elvileg minden egyes 
gyógyszerkörben van továbbra is kiváltható és tényleg olcsóbb gyógyszer. Nyilván ezen fajta 
érdekeltség mentén, az ő felvilágosítása mentén és tudatossá tétele mentén elvileg van mód őt 
tehermentes vagy csökkent terhű állapotban tartani, de ennek az ellenkezője is lehetséges az 
érdekeltségek rossz kombinációja mentén. 

Hollósi képviselő úrnak még egy gondolatot hadd folytassam befejezésül, mégpedig 
azt, hogy a fiatal szakorvosi réteg megcélzása jelenleg azért elég célzott, ugyanis azokat 
tudjuk megcélozni, akik a rezidenseket képzik. A tutor-mentor díjnak egy markáns emelése 
szolgálja ezt. De nem öncélúan. Tehát mi azért megpróbálunk mindent, valamilyen célból 
persze, célba juttatni, és azt várjuk tőle, hogy egy sokkal számonkérhetőbb világ lesz végre a 
rezidensek között, akiknek nemcsak az a tragédiája, hogy egy nagyon forráshiányos 
helyzetben nőnek fel, hanem egy döbbenetes, mindannyian tudjuk, hierarchikus, őket 
gyakorlatilag gyakran rabszolgasorba taszító helyzetben nőnek fel. 

Ha ebben a rendszerben a tutor-mentort végre érdekeltté tudjuk tenni abban, hogy ezt a 
munkát ő komolyan vegye, mert eddig nem volt érdeke, a forrás se jutott el hozzá, az a pici 
se, ami volt, mint kiderült a felmérések után, akkor ennek a képzésnek a tartalmi részét is meg 
tudjuk ragadni. Akkor talán a forrásoldal mellett még a tartalmi oldalról is tudtunk egyet lökni 
a rendszeren, és az itthon tartásuk érdekében valamit tenni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ÁSZ részéről röviden kérném a válaszokat. 

Lődiné Cser Zsuzsanna számvevő főtanácsos (Állami Számvevőszék) válaszai az 
elhangzottakra 

LŐDINÉ CSER ZSUZSANNA számvevő főtanácsos (Állami Számvevőszék): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Igazából nem kértem volna szót, mert én úgy éreztem, 
hogy az ÁSZ képviselőihez kérdést nem intéztek. De tekintettel arra, hogy az NGM 
képviselője kiegészített, ezért azt gondolom, hogy egyrészt meg szeretném köszönni neki, 
másrészt pedig azt gondolom, hogy miután azzal kezdtem, hogy időközben benyújtásra került 
a napirendhez alkalmazkodva, nem az első két napirend, hanem csak az első napirend, és én 
úgy gondolom továbbra is, hogy az Állami Számvevőszék az Országgyűlés ellenőrző szerve, 
akinek az a feladata, hogy tanácsaival, ellenőrzéseivel, véleményével - miután törvényi 
kötelezettsége, hogy véleményezi a benyújtott költségvetési törvényjavaslatot – segítséget 
nyújt az országgyűlési képviselőknek a megfelelő döntéshez, a döntés megalapozásához. 

Úgy emlékszem, azt is elmondtam, hogy mikor tekintettük az előirányzatot 
alátámasztottnak, és mikor teljesíthetőnek, és ezt a legutóbbit, a teljesíthetőt egy szakmai 
véleményként közöltük, mert ez volt az az eset, amikor se számszakilag nem voltak 
megalapozottak az előirányzatok, se a már hatályos törvények, illetve az időközben benyújtott 
törvények nem álltak rendelkezésre. 

A mai napon tárgyalt másik két napirend a költségvetéshez képest ezt szolgálta. 
Arra is hivatkoztam, hogy a NEFMI képviselője is a lendületével elsorolta, hogy 

mennyi minden, és ezt most az előbb megerősítette, hogy még mennyi minden vár 
megerősítésre, benyújtásra, és azt gondolom, hogy ha a véleményünket végiglapozzák, szinte 
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szóról szóra azt tartalmazza, hogy azon kívül, amit már benyújtottak vagy tárgyalás alatt van, 
még mennyi mindent kellene. 

Azért gondoltam ezt megerősíteni, mert ha nem teszünk ennek eleget, ha egy olyan 
dolgot véleményezünk, ami után még sok minden benyújtásra kerül, ami a 
véleményalkotáshoz nem állt rendelkezésre, nem tudunk annak a törvényi feladatunknak 
eleget tenni, amiért végül is az Állami Számvevőszéket az Országgyűlés létrehozta. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Garai képviselő úr jelezte, hogy egy kérdésére nem 

kapott választ. Egy mondatos kérdés, egy mondatos válasz. 

További kérdések, válaszok 

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen. Illetve fél választ 
kaptam. Először is köszönöm, mert a válasz egy jelentős része emberileg és szakmailag is azt 
mondom, hogy elfogadható volt és számomra korrekt. Egyetlenegy dolgot szeretnék 
visszakérdezni, és ezért elnézést kérek, rövid leszek. Azt mondta államtitkár úr, hogy a 
gyógyszerkassza elszállása többek között azért történt, hogy sok-sok gyógyszertár… 

Én úgy gondolom, hogy a támogatott gyógyszereket, én tisztelem a kollégákat, mert 
együtt szoktunk még szavazni is, megvolt a közös véleményünk a gyógyszer-liberalizációról, 
de ez az orvos kollégákkal szembeni negatív megjegyzés volt, mert a támogatott 
gyógyszereket az orvoskollégák, azaz mi írogatjuk fel. 

Tehát ha úgy szállt el a gyógyszerkassza, hogy indokolatlanok voltak a 
gyógyszerfelírások, akkor ez az orvos kollégákkal szemben egy negatív megjegyzés volt, 
ezért kérem, hogy akkor legyen szíves helyesbíteni, mert úgy gondolom, hogy minden kolléga 
hivatásszerűen dolgozik, és akkor ír fel gyógyszert és olyan gyógyszert, amit ő a legjobbnak 
tart az adott szituációban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr, és ezzel a vitát lezárom. 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem érzem úgy, hogy az orvosszakmát kritizáltam volna. Amennyire csak tudtam, 
mindannyiszor próbáltam pontosítani, hogy mi világosan igyekszünk látni úgy a 
munkatársaink, a hozzám tartozó ágazatban dolgozók nehéz helyzetét, és mindannyiszor akár 
a gyógyszerészek, akár a szakdolgozók kapcsán is az elmúlt négy órában ilyen megjegyzést 
nem tettem. 

Én csak arra utaltam, hogy ez egy kettős folyamat. Nyilván a Széll Kálmán 
folyamatban, ezt nagyon jól lehetett látni a heti számokban, amelyek követték a 
kommunikációt, amikor fellángolt a vita a Széll Kálmán terv körül, abban a pillanatban egy 
elég markáns „spike” keletkezett a gyógyszerfogyasztási dekádokban, ami egy ismert 
rendszer. Nyilván a betegek érzelmeit ilyenkor könnyű arra hangolni, hogy a következő 
hónaptól való áremelkedés kapcsán spájzoljanak, csak ennek tényleg az a következménye, 
most ennek nem a szakmaiságát firtatva, hiszen a kollégák feltehetően a jogszabályok szerint 
írták fel a gyógyszereket, hanem a pazarlás a következménye. Az, hogy ez a gyógyszertömeg 
aztán, miután feleslegessé válik, eldobatik. Pont a fentiek mentén, de az ilyen, eddig nem 
kontrollált módon. 

Tehát ha úgy érezte, hogy a szakmát kritizáltam, akkor megkövetem, bár én úgy 
érzem, hogy nem tettem ezt, vagy ha félreérthető volt, akkor pontosítom. 
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Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A harmadik napirendi pontot lezárom. Tehát a 
Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat általános vitára 
való bocsátásáról szavazunk, melynek alpontjai az Állami Számvevőszék véleménye 
Magyarország 2012. évi költségvetési javaslatáról T/4365/3. számon, valamint a 
Költségvetési Tanács véleménye Magyarország 2012. évi költségvetésének tervezetéről 
T/4365/1. számon. Most tehát ezt a harmadik napirendet teszem fel szavazásra. Aki általános 
vitára alkalmasnak tartja, kérem, igennel szavazzon! (Szavazás.) 13 igen. Aki nem tartja 
alkalmasnak? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. 

Tehát 13: 5 arányban általános vitára alkalmasnak tartottuk. 

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló T/4656. számú törvényjavaslat 

Rátérünk a második napirend tárgyalására: Magyarország 2012. évi költségvetését 
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatra, mely T/4656. számon lett 
benyújtva. Az általános vitára bocsátásról kell döntenünk. 

Az Állami Számvevőszéknek köszönöm az ittlétét, és a napirendi pont előadói szintén 
Banai Péter és Cserháti Péter helyettes államtitkár urak, ebben a sorrendben megadom a szót, 
és tisztelettel köszöntöm helyettes államtitkár úr munkatársát is. 

Banai Péter helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

BANAI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 
szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden mondanék egy pár szót, és 
Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettessel állunk rendelkezésre kérdés esetén. 

Az államháztartási törvény 36. §-a értelmében a költségvetést megalapozó 
törvényjavaslatokat egy külön törvényjavaslatban kell az Országgyűlés elé terjeszteni. Ezt a 
törvényi kötelezettséget teljesíti a kormány akkor, amikor benyújtja, benyújtotta a 
megalapozó törvényjavaslatot. 

A törvényjavaslat 102 törvény módosítását tartalmazza. Ebből azonban 46 darab azzal 
a szerkezeti változással van összhangban, amelyre az Állami Számvevőszék is felhívta a 
figyelmet, nevezetesen: a bírságbevételek, a bírságot beszedő szervezet költségvetéséből 
kikerülnek, és központosított bevételként jelennek meg a költségvetésben. A filozófia e 
mögött a módosítás mögött az, hogy az adott szervezet ne legyen érdekelt túlzott 
bírságbevétel kiszabására, ezért kerül el az egyes minisztériumok fejezetéből ez a 
bírságbevétel és kerül központosításra. 

A 102 törvényből 46 darab törvénymódosítás ezen bírságbevétel-átrendezéssel 
kapcsolatos. 13 törvénymódosítás a Munkaerő-piaci Alap átnevezését célozza. A Munkaerő-
piaci Alap új neve Nemzeti Foglalkoztatási Alap lesz. 

Itt a névváltoztatás mögött pedig értelemszerűen az van, hogy a forrást nyújtó fejezet 
nevében is fejezze ki azt a filozófiát, hogy munkanélküli ellátás helyett foglalkoztatás-bővítő 
forrásokat nyújt, ez a névváltoztatás felel meg annak a stratégiai változtatásnak, hogy a 
munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások csökkentése mellett a Start-munkaprogram 
elindításával egy jelentős forrásátrendezés, a foglalkoztatásra egy jelentős pluszforrás kerül 
biztosításra. 

Összességében tehát a 102 darab törvényjavaslatból 59 törvényjavaslat ezen 
bírságbevétel-átrendezést, illetőleg a névváltoztatást célozza. A többi törvény pedig 
értelemszerűen a 2012. évi előirányzatok teljesítéséhez szükséges módosításokat tartalmazza. 

Amennyiben kérdés van ezen törvényjavaslatok kapcsán, ismételten állunk a tisztelt 
bizottság rendelkezésére. 
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(Az ülés vezetését Jánosiné dr. Bene Ildikó, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Elnök úr távollétében kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése 

az elhangzottakhoz. Kovács képviselő úr! 

Kérdések, észrevételek 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Csak egy nagyon rövid megjegyzést szeretnék tenni. A 
költségvetési törvény megalapozottságát illetően ebben a körben is kételyeket kell 
támasztanunk, ugyanis a szeptember 30-ai benyújtást követően született meg az a 
kormányrendelet, az 1334/2011-es kormányrendelet, ami elrendelte az egyes tárcáknál, hogy 
tegyenek intézkedéseket a hiánycél tartása érdekében. 

Tehát elmondhatjuk, hogy a költségvetési törvény úgy készült el, úgy került 
benyújtásra, hogy ezek az intézkedések – erről egyébként az Állami Számvevőszék 
képviselője az írásos nyilatkozatában is beszélt – nem álltak rendelkezésre, tehát ebből 
adódóan a költségvetés megalapozottsága is megkérdőjelezhető. Én röviden csak ennyit 
szerettem volna elmondani. Nem vonom kétségbe, hogy itt a 102 darab törvénymódosításra 
szükség volt, biztosan szükség volt, 102 darab törvénymódosítást így áttekinteni egyik 
pillanatról a másikra, hogy az valóban mennyire indokolt, vagy mennyire nem, elég nehéz a 
képviselőknek, de úgy gondolom, összességében a megalapozottságot kérdőjelezi meg ez a 
tény is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még további kérdés? Kiss képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót. A gyógyszerészetre vonatkozóan 

lenne kérdésem, ha egy kicsit jobban megvilágítanák ezt, hogy miért kellett ez a módosítás. Itt 
látom, hogy a hazai árbevétel maximum 1 százaléka lehet. Mi indokolta ennek az egésznek a 
módosítását? 

Tehát a biztonságos és gazdaságos gyógyszerforgalmazásra vonatkozó törvény 23. §-
a. Mi indokolta, hogy ezen változtatni kelljen? Vagy egyáltalán kire vonatkozik ez a 21. §? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés van-e? Vélemény, észrevétel? (Nincs 

jelzés.) Akkor ezt a vitát lezárom, és helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót. 

Banai Péter helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai 

BANAI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 
szót. Tisztelt Bizottság! Kovács Tibor képviselő úr ráirányította a figyelmet, hogy a 2012. évi 
törvényjavaslat kiadási előirányzatainak megalapozása részben az 1334/2011-es 
kormányhatározat teljesítésével valósul meg. 

A kormányhatározat, ha jól emlékszem, október 13-ai megjelenése természetesen nem 
azt jelenti, hogy a költségvetés úgymond megalapozása vagy a tárgyalása október 13-án 
indult. A költségvetésről emlékeim szerint hat alkalommal tárgyalt a kormány, számtalan 
államtitkári, helyettes államtitkári, főosztályvezetői, szakértői egyeztetés volt. 

Ezekről az egyeztetésekről természetszerűleg külön kormányhatározatok nem 
születtek, de megállapodás született arról, hogy milyen változtatások kellenek ahhoz, hogy a 
2012-es költségvetés minden tekintetben – mostani ismereteink szerint – tartható legyen. 

Ezen megállapodások szerinti döntéseket önti úgymond jogi formába az a 
kormányhatározat, ami október 13-án megjelent. A tárca számára ez semmilyen új 
információt nem jelent. 
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Tisztelt Képviselő Úr! Számtalan személyes egyeztetés volt minden tárcával, ahol 
erről tudnak. Azt gondolom, hogy a kormányhatározat egy külön eszköz annak a formáljogi 
biztosítására, hogy minden szükséges intézkedés a szükséges határidőre megtörténjen. 

Kiss képviselő úr kérdése kapcsán: bevallom, hogy kollégáim segítségét kell kérnem, 
ezért, ha a tisztelt bizottság egyetért, Selmeczi-Kovács Zsolt válaszolna. 

Selmeczi-Kovács Zsolt főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
válaszai 

SELMECZI-KOVÁCS ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Én is üdvözlöm a bizottságot. A kérdésre pedig az a válaszom, hogy 
alapvetően a könnyebb olvashatóság, illetve értelmezhetőség érdekében a törvényjavaslatot 
több részre osztottuk. Egyrészt van a bírságbevételek központosításával összefüggő rész, a 
Munkaerő-piaci Alap névváltozásával összefüggő rész és a vegyes, az egyéb, a költségvetési 
törvényt megalapozó törvények. Ez a Kiss képviselő úr által kérdezett jogszabály-módosítás a 
bírságbevételek központosításával összefüggő részben található, itt a szándék az államtitkár úr 
által elmondottak, ezek a bírságbevételek központosítása miatt szükséges módosításokat 
tartalmazzák. Köszönöm. 

 
(Az ülés vezetését dr. Kovács József, a bizottság elnöke veszi át.) 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs 
több kérdés a napirendhez, akkor az általános vitára való alkalmasságról szavazunk, tehát 
Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó törvények módosításáról szóló T/4656. 
számú törvényjavaslat általános vitára bocsátásáról. Aki egyetért, kérem, igennel szavazzon! 
(Szavazás.) 14 igen. Aki nem ért egyet? (Szavazás.) 4 nem. 

Tehát 14:4 arányban a bizottság általános vitára alkalmasnak tartotta. 
Ehhez nem kell előadót állítanunk. 
Nagyon köszönöm helyettes államtitkár urak részvételét, és nagyon rövidek leszünk 

most már. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy 24-én, hétfőn délelőtt a 
kórházkonszolidációs törvénnyel kapcsolatosan a módosító javaslatok vonatkozásában a 
bizottságnak feladata lesz nagy valószínűséggel, és a következő bizottsági ülést pedig 
november 2-án, 10 órára fogjuk összehívni. A jövő héten szerdán egyelőre nem tervezünk 
bizottsági ülést.  

Kérdezném, hogy az egyebekben van-e bejelentenivalója valakinek. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, akkor a bizottsági ülést bezárom, és mindenkinek köszönöm a részvételét. 

 
 

(Az ülés végének időpontja: 14 óra 30 perc) 
  

  

Dr. Kovács József  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


