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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 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. november 8-
ai, mai ülésén. Az előzetes napirendet, amely 6 napirendi pontból áll, mindenki megkapta. 
Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki munkánkat figyelemmel kíséri, és jelenlétével 
megtisztel bennünket, meghívott előadóinkat is. 

Az egyes napirendek kapcsán fogom a tárcák képviselőit külön köszönteni és 
ismertetni. A napirendi javaslat, amelyet kiküldtünk: az 1-es az egyes egészségügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, melyet általános vitára kívánunk bocsátani. A 
2. számú a helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat, szintén általános vitára bocsátás, a 
3-as a munka törvénykönyvéről szóló törvényjavaslat, mely T/4786. számon lett benyújtva, 
általános vitára bocsátás, a 4-es az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat T/4662. számon, a bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatok megvitatása. Itt a határidő lejártáig még több módosító javaslat 
érkezett, amelyet időközben ki fogunk osztani, a hírportálon hozzá lehetett jutni. Az 5-ös 
Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, amely T/4365. számon lett 
benyújtva, itt a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása, 70 fölötti 
módosító javaslatról van szó, 70-egynéhányról, a 6-os Magyarország 2012. évi költségvetését 
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, mely T/4656. számon lett 
benyújtva, szintén a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatásáról lesz 
szó. 

Benyújtásra került a tegnapi napon Kovács Tibor és Garai István képviselő urak 
kezdeményezésében, hogy a hat napirend egy hetedik napirendi ponttal egészüljön ki, 
nevezetesen a kormány tájékoztatója a megyei fenntartású intézmények átadásának 
menetrendjéről, az intézmények működtetésének szervezeti kereteiről, a betegellátás 
rendszerében bekövetkező változásokról. 

Kérdezném Kovács képviselő urat, hogy ezen az írásos benyújtáson kívül napirend 
előtt van-e hozzáfűznivalója. (Kovács Tibor: Igen.) Kovács képviselő úr! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy korábban 

jeleztük, mindaddig kezdeményezni fogjuk ezt a napirendet megtárgyalni az Egészségügyi 
bizottságban, amíg tájékoztatást nem kapunk, mert nem látunk más illetékes bizottságot, aki 
ezzel a nagyon fontos kérdéssel, az egészségügyi intézményrendszer működésével 
kapcsolatos ügyekről tudna érdemben vitát folytatni. 

Itt vannak a kormány illetékes képviselői, kérdezem ezzel kapcsolatban a kormány 
képviselőitől, hogy továbbra is mellőzni kívánják-e az Egészségügyi bizottságot, mint 
legilletékesebb bizottságot, hogy ezekről a kérdésekről tájékoztatást adjanak? 

Itt arról van szó, hogy a parlamenti bizottságnak joga van beszámoltatni a kormányt 
elképzeléseiről és működéséről, a kormány köteles tájékoztatást adni a bizottságnak ezekről 
az ügyekről, egyszerűen elfogadhatatlan és érthetetlen számunkra, hogy most már hetek óta 
miért nem hajlandó a kormány erről semmiféle tájékoztatást adni az Egészségügyi 
bizottságban. 

Ezért javasoljuk, és a jövőben is minden ülésen, mindaddig, amíg ezt a tájékoztatást 
meg nem kapjuk, kezdeményezni fogjuk a napirend kiegészítését. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Természetesen erre abban az 
esetben kerül sor, ha a bizottság napirendjére tűzi az írásban benyújtott kérelmet. Külön fel is 
tenném napirend előtt szavazásra, hogy ki az, aki egyetért az előbb említett napirend-
kiegészítéssel. Aki egyetért vele, kérem, igennel szavazzon! (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki 
nem ért egyet a napirendre tűzésével? (Szavazás.) 11 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. 

Nem vettük napirendre. Köszönöm szépen. 
Ezt követően az előbb ismertetett napirend elfogadására teszek javaslatot, hogy 

szavazzuk meg. Aki az ismertetett napirendet elfogadja, kérem, szavazzon igennel! 
(Szavazás.) 14 igen. Aki nem fogadja el? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) 

A napirendet 2 ellenszavazattal elfogadtuk. 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/4857. számú 
törvényjavaslat 

Az első napirendi pontunk az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat általános vitára bocsátásáról szóló napirend. Nagy tisztelettel köszöntöm 
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyért felelős államtitkársága részéről dr. Páva 
Hanna helyettes államtitkár asszonyt, Cserháti Péter helyettes államtitkár urat, kabinetfőnök 
úr majd később érkezik, és az államtitkárság minden megjelent kedves munkatársát. 

Kérném, hogy az írásos anyag szóbeli kiegészítését tegyék meg, olyan sorrendben, 
ahogy a munkafolyamatot elosztották helyettes államtitkár asszony és helyettes államtitkár úr. 
Köszönöm szépen. 

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

Tisztelettel köszöntjük a bizottság minden egyes tagját és a vendégeket, a meghívottakat. 
Nem kis volumenű munkával állunk megint szemben, hiszen több mint 150 paragrafusból álló 
komplex, sajnos megint saláta formájában, de a feszes jogalkotási rend mentén szinte 
másképp nem is kezelhető módon beterjesztett anyag szerepel a bizottság mai első napirendi 
pontjában. 

A feszes időrendünk miatt is jelzem azt, hogy Páva Hanna helyettes államtitkár 
asszony kezdené azokkal a területekkel, amelyek az ő vezetése alatt kodifikálódtak, utána 
folytatnám én azokkal, amelyeket inkább én irányítottam, és közben megérkezik majd – 
gyakorlatilag helyettes államtitkár asszonyt váltva – kabinetfőnök úr is, aki viszont elsősorban 
a praxisalap, a praxisjog kérdésében kompetens, tehát az adott kérdésekre leginkább ő fog 
tudni válaszolni. 

Azt is jelzem, hogy nekem egy másik bizottságban is kellene lennem, szinte egyszerre, 
át kell mennem majd a fogyasztóvédelmi bizottságba, úgyhogy a további napirendekhez 
valószínűleg a munkatársaim maradnak itt. 

Annyit talán jelzésül, hogy amennyire mi tudjuk, a T/4659. számon benyújtott anyag 
vitája, amelyik a megyei konszolidációval és a budapesti intézmény-átvétellel függ össze, 
megtörtént a bizottságban. Ez részben bizonyos, az egészségügyre vonatkozó információkat 
tartalmazott, a mai napon pedig nyilván a struktúra-átalakítás kapcsán további információkat 
is adtunk írásban, és szóban is ki tudom egészíteni, esetleg ez bizonyos szempontból az 
egészségügy tekintetében adhat információkat az előbb elhangzott kérdésekre.  

Akkor átadnám a szót helyettes államtitkár asszonynak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár asszony! 
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Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Akkor kezdeném az elején, az ÁNTSZ-re 
vonatkozó törvény módosításával. Itt kétirányú módosítást javaslunk. Az egyik egy 
jogharmonizációs kötelezettségből fakad, van ugyanis egy irányelv, amely az éles és hegyes 
eszközök elleni védelemről szól. Kötelezettségünk ennek a magyarországi átvétele, úgyhogy 
erre ad felhatalmazást a törvényjavaslat, illetve kimondja, hogy védekezni kell az ilyen 
eszközök használatából eredő kockázatokkal szemben. 

A másik, ami az ÁNTSZ-törvényt érinti, ez az 1994. évi XI. törvény, ez a 
próbavásárlás kérdése. Ez egy nagyon fontos terület, ami eddig szabályozatlan volt. Az 
ÁNTSZ a hatósági vizsgálatok során vehetett mintát a különféle termékekből. 
Próbavásárlással nem tudott élni, ez eddig a fogyasztóvédelmi hatóságnak volt a hatásköre. 

Ugyanakkor különösen az interneten, illetve az úgynevezett multilevel marketing 
keretében értékesített termékek vizsgálata is nagyon fontos kérdés. Itt az étrend-kiegészítőkre 
hívnám fel elsősorban a figyelmüket, vagy a kozmetikumokra, olyan termékekre, amelyeknek 
valamilyen ok miatt a forgalmazását betiltották, de ilyen egyéb csatornákon ezeket mégis 
árulják, és erre ad tulajdonképpen az ÁNTSZ-nek lehetőséget a javaslat, hogy ilyen termékek 
esetében, ilyen típusú forgalmazás keretében meg tudja vásárolni a terméket, és ténylegesen 
meg tudja azt ítélni, hogy a termék káros-e az egészségre vagy nem. 

Tehát egy ezzel kapcsolatos szabályt tartalmazna ez a javaslat, és a különféle 
felhatalmazó rendelkezések, illetve jogharmonizációs klauzula, amivel még kiegészül az 
ÁNTSZ-törvény. 

A következő nagy terület az egészségügyi adatok kezeléséről és védelméről szóló 
1997. évi XLVII. törvény módosítása. Ez is több irányú módosítást tartalmaz. Részben van 
olyan rendelkezése, ami alkotmánybírósági határozatból eredő pontosító szabály, ilyen 
például a 7. §-ban lévő rendelkezés. Aztán a törvényjavaslat megalapozza az E-recept 
alkalmazását, ennek teremti meg a jogi lehetőségét. 

Egy nagyon fontos terület a fertőzések, a fertőzéses eredetű megbetegedések 
bejelentésének a kérdése. Itt tulajdonképpen az az újdonság a módosításban, hogy ha ilyen 
betegség gyanúja már felmerül, akkor is jelenteni kell ezeket a megbetegedéseket, és nemcsak 
a megbetegedés tényét kell jelenteni, hanem ha van laboratóriumi vizsgálati eredmény, akkor 
ezt az eredményt is továbbítani kell az ÁNTSZ számára. 

Ez azért nagyon fontos megítélésünk szerint, mert a járványügyi intézkedések 
megtétele szempontjából ezeknek az információknak jelentősége lehet, hogy minél hamarabb 
és hatékonyabban lehessen intézkedni. Ugyanakkor a személyes adatok védelme 
szempontjából azt kimondja a javaslat, hogy csak a feladat ellátásához szükséges ideig és 
mértékben lehet a személyazonosító és egészségügyi adatokat kezelni. Tehát ha kiderül egy 
gyanús esetről a későbbiek során, hogy ténylegesen nem áll fenn a fertőzés vagy a 
megbetegedés, akkor értelemszerűen ezeket a személyes adatokat törölni kell. 

Pontosító rendelkezésekkel kiegészül az úgynevezett zoonózisok köre, itt megjelent a 
nyugat-nílusi láz. Ez, mint új kórokozó jelent meg Magyarországon, ezzel ki kellett egészíteni 
a listát, illetve pontosítani, hogy nemcsak a házi- vagy haszonállattal történt kontaktus révén 
jöhet létre a fertőzés, hanem a vadon élő állattal is, ez eddig nem került szabályozásra. 

Egy másik fontos terület a halálozási adatok kérdése. Eddig is a betegellátó szervek 
továbbítják az elhalálozott személy személyazonosító adatait, illetve a halál okával 
összefüggő egészségügyi adatokat a KSH részére. Azonban ahhoz, hogy pontos, átfogó képet 
kapjunk a magyar lakosság egészségi állapotáról, és tudjuk azt, hogy mik vezetnek a 
halálozáshoz, ahhoz pontos információkra van szükségünk. Éppen ezért lehetővé teszi a 
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javaslat azt, hogy a KSH a nála összegyűjtött, halálozással összefüggő adatokat továbbítsa az 
ÁNTSZ részére. 

Egy új szabály az úgynevezett betegségregiszternek a létrehozása, ami az 
egészségügyi ellátások tervezése szempontjából nagyon fontos terület. Itt ennek keretében azt 
is meg lehet majd nézni és vizsgálni, hogy a különféle gyógyszerek vagy gyógyászati 
segédeszközök mennyire eredményesek, mennyire hatékonyak, mennyire szolgálják valóban 
az egészségügyi célokat. 

Egy régi problémát oldana meg a javaslat azzal, hogy csökkenti az úgynevezett 
képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek megőrzésének az idejét. Az eddigi 
szabályozás úgy szól, hogy ezeket a felvételeket 30 évig meg kell őrizni, és ez nagyon nagy 
gondot jelent az egészségügyi ellátó intézeteknek, hiszen nincs akkora tárolókapacitásuk, és 
az adatok biztonságáról is gondoskodni kell. Ezt csökkentené a javaslat 10 évre. Tehát nem 30 
évig kell ezeket megőrizni, hanem csak 10 évig. 

A következő, amiről még beszélnék, ez az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény, a javaslat 29. §-ával kezdődik ez a terület. Részben pontosító javaslatokat tartalmaz 
az orvostechnikai eszközök tekintetében, ez a 31. §, ugyanis kikerült a körből az úgynevezett 
egyszer használatos eszközkör, tehát magyarul: értelemszerűen, ami egyszer használatos, az 
egyszer használatos, és nem lehet újra hasznosítani. Úgyhogy erre vonatkozóan egy pontosító 
szabályt tartalmaz a normaszöveg. 

Lehetővé teszi azt, hogy a hatóság az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos 
felügyelet és hatósági tevékenység keretében bírságot szabjon ki, ha valaki nem tartja be az 
orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatával, nyilvántartásba-vételével, azok időszakos 
felülvizsgálatával, a balesetek, illetve a váratlan események bejelentésével, vagy a váratlan 
események kivizsgálásával kapcsolatos kötelezettségeket. Erre eddig a hatóságnak nem volt 
lehetősége, és a tapasztalatok azt mutatták, hogy hiába hívta fel a hatóság a figyelmét az adott 
alkalmazónak vagy egészségügyi szolgáltatónak, hogy nem megfelelően használja, 
alkalmazza az orvostechnikai eszközöket, illetve ezeket a szabályokat nem tartja be, ezek 
gyakorlatilag nem érték el a kívánt hatást. 

A következő módosítás a működési nyilvántartással kapcsolatos, tehát az egészségügyi 
dolgozók működési nyilvántartásáról van szó. Eddig gyakorlatilag két kategória létezett: vagy 
valaki bent van a működési nyilvántartásban, vagy törölték abból. 

A törlés gyakorlatilag két okból következhetett be: egyrészt ha valakit a 
foglalkozásától eltiltottak, tehát bírósági ítélet ilyen irányú hatálya alatt állt, vagy nem 
teljesítette a kötelező továbbképzést, nem gyűjtötte össze a pontokat, és ezért kikerült. 

Természetesen volt arra lehetőség, hogy az utóbbi esetben valaki visszakerüljön a 
működési nyilvántartásba, de úgy gondoltuk, hogy tulajdonképpen méltánytalan egy 
kategóriába sorolni azokat, akik nem teljesítették a továbbképzést, azzal, akit eltiltottak a 
foglalkozása gyakorlásától. Ezért egy új kategóriát vezetnénk be, ez a lejárt kategória. Tehát a 
működési nyilvántartásban lenne az, aki érvényesen benne van, teljesített minden előírást, a 
következő kategória az lenne, akinek lejárt a működési nyilvántartása, magyarul: aki nem 
újította meg a működési nyilvántartását, nem szerzett pontokat, őt nem kellene törölni, de 
felügyelet mellett végezhetné továbbra is az egészségügyi tevékenységet. 

Végezetül az kerülne de facto törlésre, akit a bíróság ítélete sújt, éppen ezért eltiltották 
a foglalkozásának a gyakorlásától. 

Ezzel összefüggésben szintén egy régi problémára találunk megoldást reményeink 
szerint, pont a töröltek esetében, ugyanis a működési nyilvántartást vezető szervnek nem volt 
eddig, illetve nincs információja arról, hogy ha valakit bíróság elítélt. Most megteremtjük 
annak a lehetőségét, hogy a bíróság ilyen esetben értesíti a működési nyilvántartást vezető 
szervet, tehát ha ilyen irányú intézkedést hozott, ilyen határozatot hozott a bíróság, akkor erről 
a nyilvántartást vezető szervet értesíteni kell. 
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A következő módosítás az úgynevezett térségi egészségfejlesztési program, illetve a 
Térségi Egészségügyi Tanács létrehozása. Eddig az egészségügyi törvényben szerepeltek a 
regionális egészségügyi tanácsok. A közigazgatás új típusú felosztása szerint a régiók 
megszűntek, éppen ezért a regionális egészségügyi tanácsoknak sincs meg a megfelelő helyük 
a területen. Ugyanakkor az egészségügy rendszere térségekre térne át, pont a megyei 
konszolidációról szóló törvénnyel összefüggésben a jövő év január 1-jétől. Tehát ezért 
tartottuk szükségesnek a térségi egészségügyi tanács létrehozását, amely egy tanácsadó 
testület lenne, a térségben az egészségszervezéssel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos 
kérdésekben lenne véleménynyilvánító és tanácsadó hatásköre. 

A törvénytervezet társadalmi egyeztetése során számos szervezet jelezte, hogy részt 
kívánna venni ebben a Térségi Egészségügyi Tanácsban. A 37. § (3) bekezdése sorolja fel, 
hogy melyek azok a szervek, testületek, amelyek delegálhatnak ebbe a tanácsba. Úgy látjuk, 
hogy nincs annak akadálya, hogy azok az egyébként az egészségügyben fontos szereplők is 
megjelenjenek, akik ezt jelezték, kérték, gondolok itt például a Magyar Orvosi Kamarára, és 
számos egyéb szervezet volt, akik ezt jelezték. Úgyhogy amennyiben a bizottság is úgy látja, 
akkor módosító indítvánnyal ezek a kérdések azt gondoljuk, hogy kezelhetők. 

Egy következő fontos módosítás lenne a Nemzeti Betegfórum létrehozatala. A javaslat 
értelmében az egészségügyért felelős miniszter a területen működő társadalmi szervezetekkel 
rendszeres kapcsolatot tartana, és ezt a Nemzeti Betegfórum útján tenné meg. Itt a társadalmi 
szervezetek küldenének ebbe a betegfórumba képviselőket, és ez a betegek oldaláról jelentene 
egyfajta javaslattételt, véleményezné ez a betegfórum a különféle jogszabálytervezeteket, 
illetve bizonyos fokú érdekképviseletet látnának el az adott betegségcsoporttal kapcsolatban. 

A következő, amire ki szeretnék térni, az a 42. §. Ez a megyei intézmények 
konszolidációjáról szóló törvényjavaslattal összefüggésben tartalmaz rendelkezéseket arra 
vonatkozóan, hogy a tulajdonosi és fenntartói jogok gyakorlása hogyan fog történni január 1-
jével. 

A 43. § a kutatással kapcsolatos szabályokat módosítaná. Itt tulajdonképpen egy 
pontosító szabály kerül be az (1) bekezdésbe, ugyanis az orvostechnikai eszközök 
hatékonyságával, illetve teljesítő képességével kapcsolatban is lehet kutatást végezni, az egyik 
a körből kimaradt. 

Jogharmonizációs jellegű módosítás a 46. §, ez a sejt- és szövetadományozásra 
vonatkozó európai uniós irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, illetve 
ezzel összefüggésben számos felhatalmazó rendelkezés került be a tervezetbe.  

A törvényjavaslat 65. és 66. §-a módosítaná az egészségügyi tevékenység végzésének 
egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényt, ez az ügyelet kérdése. Az elmúlt 
időszakban számos jelzés érkezett az egészségügyi szolgáltatóktól, hogy munkaszervezési 
problémáik vannak az ügyelet kapcsán, és nehézségekbe ütközik az ügyeletet követően a 
pihenőidő kiadása. Úgyhogy erre vonatkozóan tartalmaz egy pontosító rendelkezést a javaslat. 

A tervezetet időközben megtárgyaltuk a MOK, illetve a MOSZ képviselőivel, akik 
egyetértettek ezzel a módosító javaslattal, egy apró, nem is annyira apró pontosítást javasoltak 
mind a ketten, nevezetesen hogy kerüljön be a tervezetbe az, hogy értelemszerűen a napi 
munkaidőkorlátot figyelembe kell venni. Mi ezzel egyetértünk, ez számunkra is nyilvánvaló 
volt eddig is, de ha ez még segíti a szöveget, akkor azt gondoljuk, hogy ennek részünkről 
nincs akadálya. 

Egy másik pontosító szabály a 66. §-ban szereplő rendelkezés, ugyanis ez egy 
dolgozót  védő szabály, egy minimumbér-szabály, hogy ne lehessen a törvényesnél 
alacsonyabb mértékben megállapítani az ügyeleti díjat, ugyanis a hatályos szöveg úgy szól, 
hogy ha a kollektív szerződés vagy a dolgozóval kötött megállapodás eltérően nem 
rendelkezik, akkor mennyi a díj, és ebből az az értelmezés is kijöhet, hogy a törvényesnél 



- 12 - 

alacsonyabb mértékben állapodhatnak meg a felek az ügyeleti díjban. Értelemszerűen nem ez 
a szándék, tehát ez egy bérvédő minimum, bérgarancia szabály. 

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 
módosítása a következő, amire kitérnék. Ez a 87-90. §-okat érinti. Itt kétirányú 
tulajdonképpen a módosító javaslat. Az egyik az, hogy azok az egészségügyi dolgozók is 
bekerülhetnek a kamarába, akik eddig kimaradtak. Ezek a klinikai szakpszichológusok, a 
klinikai sugárfizikusok, mikrobiológusok, tehát számukra is lehetővé válik a kamarai tagság. 
Ez eddig azért nem volt probléma, mert még 2006-ot megelőzően három nagy kamara volt: a 
Gyógyszerészi, az Orvosi, illetve később a Szakdolgozói Kamara, és ez a kör oda nem 
tartozott bele, ott a kötelező kamarai tagsággal csak ezt a három nagy kört fedte le a 
jogalkotó. 

Azáltal, hogy egységes kamarai törvény került bevezetésre, és megszűnt a kötelező 
kamarai tagság, ez megint nem volt probléma, hiszen nem kellett kamarai tagnak lenni. 
Viszont azáltal, hogy tavaly visszaállt a kötelező kamarai tagság, és már nem specifikusan 
Orvosi, Gyógyszerészi és Szakdolgozói Kamaráról beszélünk, felmerült ez a probléma, hiszen 
ők is egészségügyi dolgozók, de nem tartoztak idáig ebbe a körbe. Tehát ezt a problémát 
próbáljuk meg ezzel orvosolni. 

A másik javaslatunk, hogy lehessen szüneteltetni a kamarai tagságot. Ez eddig 
hiányzott a jogszabályból. Ha a kamarai tag kéri, hogy valamilyen ok miatt szüneteltessék, 
akkor erre a lehetőséget így megteremti a jogszabály. 

Azt hiszem, hogy én a magam részéről ennyit szerettem volna bevezetőként 
elmondani. Illetve bocsánat, még egyet, hogy számos egyéb jogharmonizációs feladatunknak 
is eleget szeretnénk ezzel a törvényjavaslattal tenni, és ez a 143-tól egészen a 152. §-ig terjedő 
terület, itt az úgynevezett elektronikus adatcserére vonatkozó európai uniós rendeletnek a 
magyar végrehajtására vonatkozó technikai jellegű módosítások találhatók. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy helyettes államtitkár 

asszony és államtitkár úr közül kinek kell előbb a másik bizottsági ülésre távoznia. (Dr. Páva 
Hanna: Nekem.) Helyettes államtitkár asszonynak. 

Akkor, ha megengedné, helyettes államtitkár úr, akkor a jogi részt követően ennek a 
körnek a kérdéseinek a feltételére és reflexiókra adnék lehetőséget. Akkor a bizottság 
tagjainak adnám meg a szót az elhangzottaknak megfelelően. 

Iván professzor úr! 

Kérdések, észrevételek 

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Elnézést kérek, hogy késtem valamennyit, de nem 
akarom mondani a sablont, hogy miért, de a szokásosból. 

Az lenne a kérdésem röviden, hogy a betegségekkel, betegségcsoportokkal 
összefüggésben érdekképviseletet lát el a Nemzeti Betegfórum, abban ez a mondat mit fed, a 
BNO szerinti kategóriákat vagy valami mást? Ez az egyik kérdésem. 

A másik a delegálások kritériumai: például a térségi egészségügyi tanácsadó 
testületben, ahová delegálnak különböző szervezetek, ott milyen kritériumok vannak? 
Vannak-e egyáltalán valamilyen kritériumok, hogy kik azok, akik arra alkalmasabbak vagy 
alkalmasak, hogy oda delegálhatók legyenek? Ezek alapkérdések, mert tudjuk nagyon jól, 
hogy nagyon vegyes volt, és nagyon vegyes még ma is az, hogy a szakértés, a tapasztalat és a 
részvétel ezekben a döntéshozó vagy előkészítő rendszerekben hogyan jelenik meg. 

A harmadik kérdésem az lenne, hogy az intézetekben, klinikákon, kórházakon belüli 
gyógyszertárak sorsa mi lesz, illetve ezeknek a működtetésére van-e valamilyen elképzelés? 
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A negyedik kérdés már a saját érdeklődésem, hogy a geriátria, gerontológia 
ellátórendszerének sehol nem találom tulajdonképpen a nyomát, ezzel a kifejezéssel 
legalábbis, nem találok krónikus ellátórendszereket. Látok krónikus beteg és rehabilitációs 
intézményi ellátási lehetőséget, a szakambulanciák kevésbé érintik az idősellátást, nem találok 
ilyet, és az, hogy végül is a részünkről már évtizedek óta és az utóbbi időben még 
forszírozottabban hangsúlyozott idősellátó rendszereknek – nemcsak a megelőzés, hanem 
maga a gyógyító, aktív, utána pedig az aktív ellátás utáni további sorsa a betegutaknak - a 
idősödők szempontjából fontos kérdései. 

Ennek nem látom semmiféle nyomát, illetve legalábbis nem olyat, amit gondoltunk 
vagy szerettünk volna. Ezt azért is kérdezem, mert azért mindenki tudja nagyon jól, hogy az 
idős népesség, az idősödő népesség aránya növekszik egyrészt, másrészt pedig óriási réteg, 30 
százalék jelenleg, 20-30 százalék között van, és ez nem nyugdíjaskérdés, hanem az ellátási 
rendszereken belül. 

Azt látjuk folyamatosan, hogy az akut esetben bekerülnek az ellátórendszer akut 
ellátásába, utána aztán teljesen nagy köd, ahová nem tudni, hogy hogyan kerül, a 
veszélyeztetettsége sajnos nagyon megnő, a biztonsága pedig lecsökken. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes Géza alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Ellenzéki képviselőként az 

ember ritkán tud dicsérni vagy ritkán engedhető meg, hogy dicsérje az ide beterjesztett 
jogszabálytervezetet, ezt az egészségügyi salátát, a T/4857-est, de ezt kell tennem, mert a 
tartalmának körülbelül 85-90 százalékát szükségesnek tartjuk és egyet is tudunk vele érteni. 
Apróságokban természetesen vannak dolgok, amelyek szerintünk kiegészítésre szorulnak, de 
mondjuk akkor ezen megyek végig, hogy melyik törvénnyel kapcsolatban milyen kérdésünk 
vagy milyen hozzáfűzött javaslatunk van. 

Amiről nem kívánok beszélni, azt most nem említem, az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV. törvénnyel kapcsolatosan örülök, hogy helyettes államtitkár asszony is a térségi 
egészségügyi tanácsokban a Magyar Orvosi Kamara, mint a szakma képviselőinek részvételét 
elfogadhatónak tartja. Tisztelettel jelzem emellett, hogy az úgynevezett nemzeti 
betegfórumot, aminek volt pandantja a minisztériumban, ott is fontos lenne, hogy ne csak a 
betegszervezetek, hanem az őket gyógyító orvosok szervezete is egy asztalnál ülhessen. 
Szerintem ez hátrányára semmiképpen nem fog válni a Nemzeti Betegfórumnak. 
Gyakorlatilag ezzel a kérdéssel tovább nem szeretnék foglalkozni. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló törvénnyel kapcsolatosan már vannak 
kérdéseim és javaslataim. Mindenképpen üdvözlendő ez a kezdeményezés, hiszen a 
praxisjognak azt az exlex állapotát, azt a jogbizonytalanságot, ami a praxisjoggal 
kapcsolatosan a gyakorlatban volt eddig legalábbis, főleg azóta, mióta a praxisjogot nem az 
Orvosi Kamara engedélyezi, ez 2007. március 31-éig a Magyar Orvosi Kamara feladatkörébe 
tartozott. Sok probléma adódott abból, hogy a praxisjog, mint olyan, nem tudtuk, hogy mihez 
lesz majd köthető, ugyanis mi a praxishoz gondoltuk kötni. Az alkotmánybírósági módosítást 
követően végül is egy horgászengedélyt tettek, ami rettentő sok problémát szült, többek 
között a praxisjog vagyoni értékét egyszerűen annullálta és megsemmisítette, hiszen több 
praxisjog lett az országban, mint ahány létező praxis volt, ezáltal a praxisjogok nagyobb 
része, főleg a nyugdíjba menők részéről, eladhatatlannak bizonyult. 

Ezzel kapcsolatosan mindenféleképpen üdvözöljük azt, hogy például a praxisjog 
vagyoni értékének olyanfajta csökkentése, hogy az önkormányzat - ami egyébként jogában 
áll, ugyanúgy jogában áll, mint ahogy egy önkormányzatnak jogában áll kisajátítani a 
telkemet útépítésre, de ott van egy kártalanítási klauzula, bekerült a kártalanítási klauzula - 
szabadon átszervezhet egy praxist, mondjuk két praxist összevon, csak eddig nem törődött 
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azzal, hogy ott egy összevonás kapcsán a praxisban dolgozó egyik háziorvos működtetési 
jogának a vagyoni értékét nullázta le ezzel, és egyáltalán nem kapott a kollégánk semmilyen 
kártérítést. 

Az erre vonatkozó javaslatuk mindenképpen üdvözlendő, csak én szeretném felhívni a 
minisztérium, a jogalkotó figyelmét, hogy abban a helyzetben, hogy jelenleg nagyon sok 
nyugdíjas orvos, aki elment ténylegesen nyugdíjba, nem tudta eladni a működtetési jogát. 
Egyébként az övé maradt a jogszabály szerint, csak az a gond, hogy a praxisába bekerült egy 
másik orvos, aki vagy azzal, hogy áthozta horgászengedély-szerűen a praxisjogát abba a 
praxisba, ezáltal a nyugdíjas doktor nem tudta elidegeníteni, vagy azzal, hogy az ügyintéző 
ÁNTSZ, aki az Orvosi Kamarától megkapta ennek a feladatnak az államigazgatását, 
egyszerűen betöltés jogcímen engedélyezett olyan orvosnak praxisjogot, akivel úgy kötött az 
önkormányzat szerződést, hogy az önkormányzat nem kötelezte, hogy a lelépő, nyugdíjba 
menő orvosnak a praxisjogát idegenítse el, és ezzel szerezzen. Tehát ezek a lépések, hogy 
most kártalanítom majd azt a háziorvost, akinek az átszervezés kapcsán a vagyoni joga 
elértéktelenedik, gondolkodni kellene, hogy az a sok nyugdíjas orvos, és ami még rosszabb, 
volt olyan orvos, aki úgy ment nyugdíjba, hogy előzőleg nem alanyi jogon kapta, hanem 
vásárolta a praxisjogot, tehát a jogszabálynak eleget tett, megvette a praxisjogot valakitől, 
utána elment nyugdíjba, mert megidősödött, elfáradt, stb., és nem tudta eladni azt a 
praxisjogot. 

Tehát itt egy borzasztó rossz csapdahelyzetbe került az orvos, akit jogszabály 
kötelezett a vételre, és amikor megvette, majd el akarta adni, akkor ki lehetett játszani a 
praxisjogának a vagyoni értékéből. Márpedig a régi és az új alaptörvény is a magántulajdon 
védelmének szentségét hirdeti, tehát úgy érezzük, hogy sérült ezeknek az orvosoknak is a 
magánvagyonhoz fűződő alkotmányos joga, ezért javasoljuk, hogy gondolkozzon a tárca, 
esetleg módosítókkal is megpróbáljuk a gondolkodását serkenteni, hogy ez az orvosréteg is 
valamilyen módon kártalanításra kerüljön. 

A másik dolog, amit szeretnék javasolni a tárcának, hogy kormányrendeletben majd ki 
akarják jelölni a praxiskezelőként működő szervezetet. Hadd hívjam fel ismét a figyelmüket, 
hogy a Magyar Orvosi Kamara 2000-től 2007-ig a kollégák megelégedésére végezte a 
működtetési joggal kapcsolatos államigazgatási feladatokat, és az úgynevezett praxiskezelői 
jogokat vagy feladatokat is nyugodtan a Magyar Orvosi Kamarára lehetne bízni. Már csak 
azért is, mert az a szervezet, akire hallottuk, hogy rá kívánja bízni a minisztérium, annak 
nincsenek megyei lerakatai. Tehát a kamarának ez azért is egy olyan feladat, mert ezek a 
megyei lerakatok közelebb vannak a kollégákhoz, és nem kell minden ügyintézéshez 
Budapestre menni, valamilyen úton-módon egy budapesti központot felkeresni, ezért is 
javasolnám. 

Az egy nagyon fontos tétele ennek a jogszabálynak, még mindig az önálló orvosi 
tevékenység végzéséről szóló törvényről beszélek, hogy 2015. december 31-éig lejár azoknak 
a működtetési joga, akik még aktívan dolgoznak. Ez egy állati méltánytalan dolog, éppen 
most beszéltük, hogy vannak olyan már nyugdíjba ment orvosok, akik gyakorlatilag nem 
tudták eladni a működtetési jogot, de a jogszabály szerint vissza kell aktivizálni magukat 
ezeknek a nyugdíjas orvosoknak ahhoz, hogy eladhassák, holott azt mondtuk az előbb, hogy 
inkább kártalanítani kellene őket. Tehát javasoljuk, hogy a törvény hatálybalépésekor már 
ténylegesen nyugdíjban lévő orvosok kivételével rendeljék el az önálló orvosi tevékenység 
végzéséről szóló törvény 3. §-a 6. pontjának módosítását, és ezt a határidőt nem kell az ő 
esetükben megszabni, hanem azt mondjuk, hogy amikor kártalanításban részesülnek ezek az 
orvosok, akkor szűnjön meg gyakorlatilag a működtetési joguk. Mert még egyszer mondom: 
azt a 70-valahány éves orvost, akinek megvan a működtetési joga, mert az önkormányzat nem 
vehette el, ő nem mondott le róla, eladni nem tudta, akkor ezeknek az orvosoknak is 
valamilyen úton-módon meg kell a működtetési jogát szüntetni, de nem úgy, hogy ha 2015-ig 
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nem reaktiválja magát, azaz nem megy vissza ellátásba, praxisba dolgozni. Ez egy nagyon 
méltánytalan lépés lenne. 

Ezzel e törvénnyel kapcsolatos észrevételeimet bezártam. 
A következő lényeges törvény, aminek – ahogy államtitkár asszony jelezte – tényleg 

nagyon örülünk, mert az egészségügyben történt ügyeleti szabályozásnak az volt a rákfenéje, 
hogy azokat a fogalmakat, hogy mi az, hogy elrendelt munkaidő, mi az, hogy önkéntesen 
vállalható munkaidő, egyszerűen valamilyen oknál fogva, mondjuk a munkáltató sem volt 
érdekelt abban, hogy ezt helyesen, jogszabályszerűen értelmezze. Ahogy helyettes államtitkár 
asszony is jelezte, az úgynevezett önkéntes munkavállalásnál nem vették figyelembe azt, hogy 
az emberek, általában egy ember, minden munkavállalói, az orvos is, az egészségügyi 
dolgozó is a munkáltató által kötelezhetően csak 12 óra munkavégzésre kalibrált és ennyit 
lehet neki elrendelni. Gyakorlatilag az ügyelet, ami egy speciális feladatellátás az 
egészségügyben, és ezzel semmi baj nincsen, hogy az orvosoknak úgymond 24 órát kell 
dolgozniuk, nem 12-t, de hogy ebből a 24 órából a munkáltató csak a korlátig 12 órát 
rendelhet el, és az efölötti órák azok az önkéntes órák, amit itt többször jeleztem, hogy se 
kifizetésre nem kerülnek, ez is elég nagy baj, mert az önkéntes ügyeleti díjazásnak 50 
százalékkal magasabb a tarifája, de a legnagyobb baj az volt, hogy szolgálati időt nem 
képeztek. Hiszen ha nem jól számolták ki az önkéntest, nem jól minősítették az önkéntes 
órákat, ott akkor a rosszul minősített vagy kevesebb órából kevesebb szolgálati idő is lett, és 
ez egy nagyon fontos dolog. Ez a 2003. évi LXXXIV. törvénynek az egyik legfontosabb 
vívmánya, hogy az egészségügyben dolgozó embereknek, nemcsak orvosoknak, hanem 
szakdolgozóknak, amennyiben ügyeleti rendszerben dolgoznak, az önkéntes óráit végre a 
szolgálati időbe is be lehet számítani. 

Hogy miért csak az önkéntest lehet beszámítani, most nem kezdek el vitatkozni, a 
munkáltató által elrendelt ügyeleti rész a napi nyolcórás munkavégzést követő négy óra, mert 
ezt lehet elrendelt ügyeletnek venni a napi munkaidőkorlát miatt, szerintem ez is az lenne, de 
már annak is örültünk, hogy csak az önkéntes órákat hajlandó az akkori kormányzat, aki ezt a 
törvényt hozni, ide behozni. 

Tehát ilyen szempontból a helyettes államtitkár asszony szavai megnyugtattak, mert 
nekünk ezzel az egész átalakítással csak egyetlenegy problémánk volt, hogy a jelenlegi 
szövege még mindig nem teszi egyértelművé azt, hogy a jogszabályalkotó igenis, a 12 órás 
napi munkaidőkorláthoz ragaszkodik, vagy úgy értelmezi a minősítések alapját, hogy ehhez 
képest lehessen minősíteni.  

Ennek a logikája alapján a különböző, még ehhez kapcsolódó módosítási pontokhoz 
fogunk módosításokkal élni, de ezt is csak azért tesszük, hogy a kormányzat figyelmét 
felhívjuk rá, és ha ez a kormányzat oldaláról vagy a bizottság oldaláról lép be módosító 
nyilatkozatként, akkor ezért egyáltalán nem leszünk megsértődve, sőt boldogok leszünk 
végre, hogy hosszú évek kemény küzdelme után, főleg az érdekvédelmi szervezetek küzdelme 
után végre napirendre térhetünk ezen kérdés fölött. Köszönöm szépen, ezt szerettem volna 
most arra, amit Páva Hanna helyettes államtitkár asszony mondott, véleményezni, illetve 
kérdezni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszöntöm a közben megérkezett Beneda Attila 

kabinetfőnök urat, országos helyettes tisztifőorvos urat, mindenki meg van lassan szólítva a 
teremben, és a kérdések további feltételében Kovács Tibor képviselő úr következik. 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nekünk 

alapvetően más a véleményünk erről a törvényjavaslatról, mint amit alelnök úr elmondott. 
Először is el kell mondanunk azt, hogy egészen elképesztőnek és méltatlannak tartjuk 

azt, hogy szombaton este, az éjszakai órákban nyújtják be a törvényjavaslatot, egy ilyen 150 
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paragrafusból álló törvényjavaslatot a parlamentnek, és 48 óra múlva már a bizottságban 
kellene megalapozott, részletes szakmai véleményt mondani a törvényjavaslatról. 

Egy ilyen véleményt mindenképpen mondhatunk, és úgy gondolom, hogy ez egy 
megalapozott vélemény: semmilyen jelentős egészségügyi problémára ez a törvényjavaslat 
nem ad semmiféle választ. Sem a rezidensek, sem az orvosi jövedelmek, sem az egészségügy 
finanszírozása, sem egyéb más súlyos problémára, de még azokra sem ad választ, amit 
egyébként alelnök úr itt felsorolt, hogy a kormány szándékában volt néhány, szerintünk 
fontos, de mégiscsak az alapvető ügyek szempontjából másod- vagy harmadrendű kérdést 
rendesen, megfelelően átgondolva szabályozni. 

És hogy mennyire rossz a helyzet, azt mi sem mutatja jobban, tisztelt államtitkárok, 
minthogy az orvosok és a rezidensek már nem is önökhöz fordulnak a problémáik kezelése 
érdekében, hanem a befolyásosabb politikusokhoz, a frakcióvezetőhöz, illetve a 
miniszterelnök-helyetteshez, mert semmiféle reményt nem táplálnak már önökkel 
kapcsolatban, hogy bármiféle problémára megoldást nyújtanak, ami az egészségügyben 
felmerült. 

Tényleg néhány üggyel kapcsolatban kell megjegyzéseket tenni. A törvényjavaslat 
deklarálja azt, hogy 2013-tól nemcsak a kórházakat, hanem a szakellátó intézményeket is 
államosítani kívánják. Deklarálják akkor, amikor fogalmunk sincs arról, hogy az egyébként 
államosított rendszert hogyan fogják működtetni, ennek a hatékonysága milyen lesz, milyen 
problémák merülnek fel, csak egyszerűen az einstandolás fideszes, bevett módszerével úgy 
gondolják, hogy ezt meg kell lépni, és aztán majdcsak lesz valami. A vak ló bátorságával, 
hogy nem vak ez a ló, csak bátor, amikor nekimegy a falnak. 

Feltételezzük, hogy most is ez fog bekövetkezni.  
A betegregiszterrel kapcsolatban az az alapvető gondunk, hogy ennek a technikai 

feltételei nincsenek meg, és amikor majd a szabályozást és a technikai hátteret próbálják meg 
létrehozni, akkor rájönnek, hogy ehhez se pénz nincs a jövő évi költségvetésben, se a feltételei 
nincsenek meg. 

A beteg-együttműködés szabályai: itt ülnek az orvosok, akik nap mint nap találkoznak 
a betegekkel, azok majd elmondják, hogy ezeknek a szabályoknak minden egyes eleme 
megkérdőjelezhető, hogy egyáltalán működtethető-e. 

A gyógyszerpolitika szabályainak csak a nyaka véres, azt mondhatjuk erről, tehát 
gyakorlatilag semmilyen eleme nem látható, hogy hogyan működtethető. Itt alelnök úr beszélt 
már az ügyeleti idő problémáiról, véleményünk szerint ez a szabályozás, ami le van írva, 
teljesen érthetetlen. Ha az önök számára egyértelmű és világos, akkor kérem az államtitkár 
asszonyt, legyen szíves, mondja el, hogy hogyan kell értelmezni azt a szabályozást, ami ide le 
van írva, mert ez nem egyértelmű. Hogyan gondolták ezt a kérdéskört szabályozni? 

Nyilvánvalóan arról szól a történet, hogy hihetetlenül kevés orvos van, akinek meg 
kellene felelni egyébként az elvárásoknak, csak nem fér bele a jelenlegi munkajogi szabályok 
szerint. Tudjuk, hogy szinte az egész egészségügy jogszabályellenesen működik, mert ha a 
jogszabályok szerint működne, akkor úgy járna, mint a vasút, ahol, ha betartanának minden 
szabályt, akkor megállna az élet. Az egészségügyben akkor évtizedek óta így működik, és 
ezen semmiféle változtatás nem látszik. 

Ezt a Nemzeti Betegfórumot egy viccnek tartjuk, ne haragudjanak. Ez egy tanácsadó 
szerv lenne, aminek egyébként az lenne a dolga, hogy a betegérdekeket képviselje. Ez a kettő 
antagonisztikusan ellentmond egymásnak, hogy a betegjogok képviseletében hogyan tudnak 
tanácsadó szerve lenni a miniszternek. Ugyanez mondható el egyébként a térségi 
egészségfejlesztési szervezetről, amit egy gittegyletnek tartunk, ne haragudjanak, különösen 
azokkal a jogokkal, amelyekkel fel akarják itt ruházni. Miután minden jogosítvány, minden 
döntési jogosítvány a miniszter kezében van, akkor ez a térségi gittegylet mit fog csinálni? 
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Néha ülésezni fog, aztán majd mondanak valamit, de hogy aztán azt valaki megfogadja vagy 
foglalkozik vele, ez igazán nem derül ki ebből a javaslatból. 

Összességében még egyszer azt szeretném mondani, hogy a javaslat egyszerűen 
elképesztő abból a szempontból, hogy ismerve az egészségügy problémáit, ilyen 
másodlagosan, illetve harmadlagosnak tekinthető ügyek tömkelegével foglalkozik, amelyek 
persze lehetnek fontosak, mert lehetnek az európai jogharmonizáció szempontjából fontos 
szabályok, amihez Magyarországnak alkalmazkodnia kell, ezt én elfogadom, nem is vitatom, 
biztosan úgy van, ahogyan le van írva itt, a törvényjavaslatban, de nem ezek a fontos 
kérdések, amivel az egészségügy irányításának foglalkoznia kellene. 

Egyébként az egész kórházi struktúraváltás véleményünk szerint nem szól másról, 
mint legalább harminc kis kórház azonnali bezárásáról, és az állami akarat parttalan 
érvényesítéséről. Különösen igaz ez a térségi egészségügyi tanácsokkal kapcsolatban, hogy 
egyáltalán ezek a tanácsok hogyan bírják majd befolyásolni, vagy milyen beleszólásuk lesz 
egyáltalán ezekbe az állami döntésekbe. Az állam ezt követően kontroll nélkül rendezheti át 
az egész egészségügyi intézményrendszert, még egyszer hangsúlyoznám: kontroll nélkül, 
tetszése szerint. Be fogják jelenteni, hogy a képviselő úr kórházát be fogják zárni, és akkor 
mehet panaszra nem tudom, hogy hová, mert az sem derül ki az egész rendszerből. 

Tehát mindezekre tekintettel mi abszolút alkalmatlannak tartjuk ezt a 
törvényjavaslatot, és természetesen nem tartjuk általános vitára sem alkalmasnak. Köszönöm 
szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondoltam, vagy legalábbis azt hittem eddig, hogy 

most helyettes államtitkár asszonyhoz jogi jellegű kérdések vonatkozásában történnek majd a 
kérdésfeltevések. (Kovács Tibor: Voltak ilyenek!) Kovács képviselő úr mintegy másfél évet 
átölelő és átívelő általános véleményt mondott, nem tudom, hogy erre majd helyettes 
államtitkár asszony hogyan fog majd válaszolni, mindenesetre majd meg fogom kérni. 

Garai képviselő úr következik. 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Lehet, 

hogy hasonló hibába esek én is, mert nyilvánvalóan a jogszabály-megközelítés nem zárható 
ki, vagy mindenféleképpen össze kell kapcsolni az életszerű megközelítéssel. 

Ez már a második zanzásított uborkasaláta törvény, amit látunk, meg a második 
költségvetés, és sokat nem léptünk előre. Úgy gondolom, hogy a költségvetéssel ezt komplex 
módon kell értékelni és együtt kell tekinteni. 

Ez olyan, mintha a krumplilevest töltött káposztaként próbálná eladni a kormányzat, 
pedig tudjuk, hogy a krumplilevesnek krumplilevesnek kell lennie. Ezek a jogszabályok aztán 
még olyan megközelítést is tartalmaznak, hogy ez a krumplileves krumpli nélküli, és hogy 
villával hogyan lehet elfogyasztani a krumplilevest. 

Most menjünk egy-két konkrét témára. Itt nagyon tetszik nekem, hogy két oldalon 
keresztül foglalkozunk az éles eszközökkel. Bizonyisten, sokkal szívesebben vettem volna 
azt, ha a kórházstruktúráról legalább két oldalt olvashattam volna, konkrét elképzeléseket, 
minthogy az egészségügyi miniszternek kell meghatároznia, hogy mik az éles és hegyes 
eszközök. Persze, ha ezt hamarabb megkaptuk volna, vagy mondjuk a költségvetés előtt ez itt 
lett volna, akkor az a fajta cirkumcízió, ami a költségvetés mondjuk gyógyszerkasszájával 
kapcsolatosan megtörtént, akkor talán az nem így történt volna. 

Lépjünk tovább: betegségregiszter. Majd itt a gyógyszer-gestapóról a későbbiekben 
szólok, kétségtelen, hogy adatvédelmi problémákat vet fel. Mindenféleképpen, amíg van 
adatvédelmi biztos, azért erről a komplexumról és elképzelésről kikérném a véleményét. 

A 7. oldalon az egészségügyi szolgáltatások szűkítése, a 17. §. Ez egy enyhe rúgás a 
doktorokba, azt mondja, hogy az egészségbiztosítási ellátások közül az egészségügyi 
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szolgáltatások pont, pont, pont, az egészségi állapot által indokolt mértékben vehetők 
figyelembe.  

Kérdezném a tisztelt kollégákat, hogy eddig mit csináltunk akkor? Talán 
törvényellenesen próbáltuk a betegeket kezelni, vagy mondjuk a hipertóniára tízszer annyi 
gyógyszert írtunk fel, csak azért, hogy kitoljunk a kormányzattal? Nem gondolnám, hogy ez 
így volna. (Megérkezik az ülésre dr. Hollósi Antal Gábor.) 

Továbbmegyek, a 19. §, itt a méltányosság és egyéb hozzáférhetőség további 
szűkítését látom. Egyrészt a kezelhető betegek számában és a támogatási összeg 
vonatkozásában. Kétségtelen, hogy itt elég magas összeget látok, de mi van akkor, ha egy 
beteg kezelése 8 millió 1 forintba kerül például? Pont, pont, pont. 

Mehetünk tovább. A szolgáltató adatközlése. Na, ennek van egy újabb aktualitása. 
Ezzel teljesen egyetértek, hogy ilyen részletes adatokat kell közölni a szolgáltatóknak, mert 
mondjuk így lehet a struktúra és a finanszírozás különböző problémáit kezelni. De azért 
valahogy beleírnám, hogy talán az országgyűlési képviselőket talán kötelező volna a miniszter 
úr részéről tájékoztatni, mert elnök úr, hiába írt az adatvédelmi biztos a minisztériumnak, 
újabb válaszlevelet kaptam, hogy mehetek a franckarikába az érdeklődésemmel, tehát nem 
hajlandó a minisztérium közölni az aktuális adósságszolgálati adatokat. Nyilvánvalóan újra 
tovább kell majd lépni a bíróság irányába.  

Térségi egészségfejlesztési programok: egyetértek vele, azt mondom, hogy sok olyan 
elképzelés van ebben a törvényjavaslatban, aminek a végpontjáig való eljutás nehezen 
követhető, illetve a jogosultságok és a hatáskörök nem mindig korrelálnak. De én azt 
mondom, hogy ha valami problémáról már legalább beszélgetünk és tárgyalunk, még ha 
valamilyen sóhivatal szintjén is, annak akkor is lehet valamilyen pozitív befolyása. Itt 
konkrétan arra gondolok, hogy meg kell küldeni a helyi önkormányzatoknak ezeket a 
térségfejlesztési programokat. Ennyi erővel a WHO-nak is meg lehetne küldeni, vagy 
mondjuk a MABÉOSZ-nak, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségére gondoltam, 
mert körülbelül ugyanakkora hatásköre van és kompetenciája van ezentúl az 
önkormányzatoknak, mint a MABÉOSZ-nak. 

Alelnök úrral teljes mértékben egyetértek, és a részletekbe nem megyek bele a 
körzethatárok módosításával kapcsolatos háziorvosi problémáknak a megoldásába, csak 
annyival szeretném kiegészíteni, hogy az önkormányzatok elég nehéz helyzetben vannak. 
Tehát valahogy jogszabályi szinten biztosítani kellene, ha nem is a forrásokat, de a 
forrásokhoz való hozzájutást egy olyan önkormányzat esetében is, amely többé-kevésbé 
fizetésképtelennek tűnik adott szituációban, mert akkor lehet, hogy időtlen időkig elhúzódik a 
kollégák kártalanítása. Egyébként az összes többivel, amit Gyenes Géza képviselőtársam 
elmondott, egyetértek és támogatni fogom. 

Az ügyeleti dolgokkal szintén egyetértek, tehát ezt nem ismétlem. Most jön, ami 
érdekesebb, már mindjárt a 39. oldalnál tartok, amivel már többször foglalkoztam. Azt 
mondja, hogy a beteg-együttműködés vizsgálata során vizsgált paraméterek magukban 
foglalják a beteg életmódját és a gyógyszer alkalmazási gyakorlatát. Na, ez az, amit a 
parlamentben mondtam, ez a gestapó. Most akkor hogyan fogjuk a beteg életmódját 
figyelemmel kísérni? Konkrét példákat szeretnék kérni. Az otthonában lesz egy kamera, hogy 
bevette-e a gyógyszert? Vagy a háziorvost kötelezzük arra, hogy vallomást tegyen, ha elárulta 
neki a beteg, hogy elfelejtettem bevenni a gyógyszert, doktor úr, bocsi, most azért ment fel a 
vérnyomásom. 

Tételezzük fel, hogy vannak különböző coronaria-dilatator gyógyszerek, akkor ezek 
szerint a betegnek talán még a szexuális életét is figyelemmel kellene kísérni, mert ha bevesz 
egy olyan gyógyszert, amit ezzel nem lehet bevenni és az állapota romlik, akkor meg fogjuk 
büntetni, vagy meg fogják büntetni? Szóval egyszerűen el nem tudom képzelni, hogy ez 
hogyan fog a későbbiekben működni. 
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Arról nem beszélve, hogy valamilyen szerzett jog korlátozása jogszabályi keretek 
fölött, abszolút valami konkrét eljárási rendben, és akkor most már itt valami jogi oldalára 
tekeredtem, valami bizonyíthatóság alapján történjen. Nyilvánvalóan az emberi szervezet 
annyira komplex és a beteg még inkább, rengeteg hatás van. Kérdezem én azt, hogy ha jön 
egy melegfront, akkor azért ki tehető felelőssé, ha mondjuk az országban tízezer betegnek 
felmegy a vérnyomása? Vagy valami pszichés megterhelés éri, vagy pont, pont, pont, nem 
megyek bele a részletekbe, de attól, hogy valakinek huszonnyolc baja van, 
huszonkilencedikként még a veséjével is lehet probléma, és az addig egyensúlyban lévő 
vérnyomása nyilván ingadozik és felmehet, ezt milyen Gestapo-módszerekkel kívánja a 
kormányzat a későbbiekben ellenőrizni és bizonyítani, hogy csak a beteg hibájából történt, és 
nem a melegfrontnak a következtében. 

Na aztán a gyógyszertári üzlet a következő, hogy a kiszolgáló dokumentált módon 
köteles tájékoztatni a beteget pont, pont, pont, azonos hatóanyagú, illetve terápiás hatású 
alacsonyabb térítési díjú gyógyszerről. 

Elviekben azt mondom, hogy bizonyos szituációkban még ezzel is egyetértenék, ez 
egyébként egy nagyon konkrét fogalmazás, és ennek bizonyos jogkövetkezményei lehetnek. 
De itt az van, hogy hozzáférhetően és értelmezhetően. Tehát ha odamegy Mari néni vagy 
Józsi bácsi a gyógyszerészhez, akkor azt nem mondhatja a gyógyszerész kolléga, hogy 
bocsánat, Józsi bácsi, de ehelyett a kalcium-csatorna blokkoló helyett most angiotenzin-
receptor blokkolót javasolnék önnek, mert azért hasonló céllal, nyilván más molekula, de itt 
benne van, hogy azonos hatóanyagú, illetve terápiás hatású. 

A beteg által érthető az, hogy Józsi bácsi most a piros tabletta helyett kéket ajánlanék, 
de erre ő pedig azt mondja, hogy eddig fehér volt, mert ha a betegnek ezt érteni kell, akkor 
ennél többet egy átlagbeteg nem biztos, hogy ért. Ezt hogyan lehet dokumentálni? 

Elég gyakran járok gyógyszertárba, ami tömve van, akkor az ilyen egészségügyi 
továbbképzést hogyan fogják a gyógyszerészek dokumentálni vagy valami sorban állás lesz? 
És ki fogja ezt ellenőrizni? Hangvétel készül vagy megint videófelvétel készül, hogy Mari 
néni vagy Józsi bácsi tájékoztatva lett arról, hogy most a kék helyett sárgát kap? (Dr. Puskás 
Tivadar: Ez is, az is!) És ha ragaszkodik a sárga tablettához, akkor pont, pont, pont. (Dr. 
Puskás Tivadar: Végre egy ötlet!) Van egy ötletem, ugye? 

A 45. oldal: sajnos egy próféciám bejött, amikor Halász államtitkár úrtól kérdeztem 
egy pár hónappal ezelőtt, hogy mi lesz a közgyógylistával, megkaptam a konkrét válaszomat, 
hogy mi volt nyolc évvel ezelőtt, meg ezer évvel ezelőtt. Most itt van, a közgyógylista igen 
jelentős beszűkítését látjuk, ami nyilvánvalóan a gyógyszerváltással kapcsolatos betegellátást 
fogja nehezíteni, és erre szoktam azt mondani, hogy amikor ezzel próbálunk valami pénzt 
megtakarítani, mondjuk lehet, hogy ezer forintot megtakarítunk, ha a betegnél kicseréljük 
ezeket a gyógyszereket, és akkor valami olyan szövődmény fog közbelépni, hogy a 
gyógyszeres ellátás helyett kórházi kezelésre szorul, aminek mondjuk az ezerszerese lesz a 
költsége. 

Még egy gondolatot, és már megint a gyógyszernél maradok. Az egészségbiztosításért 
felelős miniszter rendeletében meghatározott új betegnek csak preferált referencia-ársávba 
tartozó biológiai gyógyszert, stb., „új beteg”, ez mit jelent? (Jánosiné dr. Bene Ildikó: Azt, 
hogy akkor kezdjük el a terápiát.) Jó, azt értem, hogy új beteg, ez olyan dolog, hogy nem 
biztos, hogy abban a pillanatban kezdett megbetegedni (Jánosiné dr. Bene Ildikó: A 
kezelésénél új! – Dr. Puskás Tivadar: Azért ennyire laikusnak ne tessék lenni!) Ne legyek 
ennyire laikus? Azért az új betegnek lehet ezerfajta betegsége, és nem az újdonságát kell a 
betegnek kezelni, hanem a betegségét szerintem. (Dr. Gyenes Géza: Nálad új beteg. Hozzád 
bejelentkezik holnap, és akkor új beteg lesz.) Akkor nem érdemes neki bejelentkezni, akkor 
maradjon ott, ahol van, mert akkor régi beteg lesz, és akkor a továbbiakban mindenhez 
hozzáférhet. (Dr. Nagy Kálmán: Alapjában véve a genetikai kód hibás, már amikor 
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megszületett, ott a probléma.) Ja, azóta új beteg, mióta megszületett és benne vannak a 
hipertóniás gének, tehát erről pedig nem tehetünk.  

Köszönöm szépen. Tehát összességében nekem is az a véleményem, hogy rengeteg 
nyitott kérdést tartalmaz ez a törvényjavaslat, és sok tekintetben a betegek érdekeivel 
szembemegy, időnként az orvosok érdekeivel is szembemegy, itt az ügyeleti ellátással 
kapcsolatos bizonytalanságokra gondolok. Tehát ennél egy sokkal konkrétabb és emberarcúbb 
törvényjavaslatra lenne szükség, és nem egy ilyen állandó módosításra gondolok, hanem azért 
ez egy olyan dolog, hogy érdemes volna már egy tisztességes új törvényt összehozni, és akkor 
nem mindig uborkasaláta törvényekkel kellene idejönni. És ahogy kollégám mondta, hogy 
éjszaka megkapjuk, és akkor mondhatni azt, hogy a következő munkanapon már próbáljunk 
erről valami nagyon pontos véleményt mondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár asszonynak az eddig 

elhangzottakra, csak kizárólag a konkrét kérdésekre. Folytatjuk, képviselő úr, de helyettes 
államtitkár asszonynak el kell mennie másik bizottságba, úgyhogy eddig kérnénk a 
viszontválaszokat, utána helyettes államtitkár úr, kabinetfőnök úr és munkatársai, 
nyilvánvalóan folytatjuk a kört. Az eddigiekre kérném a válaszokat.  

Utána majd alelnök asszony következik, Puskás képviselő úr, Szilágyi képviselő úr. 
Helyettes államtitkár asszonynak viszont az eddig elhangzottakra a viszontválasza következik. 

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

Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm a bizottság megértését, hogy nekem 
el kell mennem, és nem tudok végig itt maradni. Számos olyan kérdést felvetettek a képviselő 
urak, amelyekről én direkt nem beszéltem, hiszen a munkamegosztás köztünk az volt 
helyettes államtitkár úrral, illetve kabinetfőnök úrral, hogy mindenki a saját területéről, amiért 
felel, arról fog beszélni. Úgyhogy én arra szorítkoznék, ami az én kompetenciámat érinti. 

 
ELNÖK: Egy mondat erejéig: úgy gondolom, hogy a kérdések feltétele előtt én erre a 

bizottság figyelmét elég egyértelműen próbáltam felhívni – sikertelenül, szeretném jelezni. 
Ennek ellenére kérném a helyettes államtitkár asszony válaszát. 

Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) válaszai 

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Iván László képviselő úrnak mondanám, hogy a 
betegségcsoportokkal kapcsolatban a BNO szerinti kategóriák szerint vagy hogyan történik a 
meghatározás. A részletes szabályokat egy miniszteri rendelet fogja meghatározni, erre 
felhatalmazást tartalmaz a törvény. Egyébként pedig ezek önszerveződő társadalmi csoportok, 
tehát mi ebbe nem szeretnénk beleszólni, hogy ők milyen betegségtípus vagy csoport alapján 
alakulnak meg, ezt minden szervezet saját maga dönti el. 

A térségi egészségügyi tanáccsal kapcsolatban, hogy mik a delegálási kritériumok. 
Direkt nem gondoltuk azt, hogy meg kellene határozni, minden szervezet, amelynek joga van 
arra, hogy delegáljon ebbe a tanácsba képviselőt, saját maga döntheti el, hogy kit tart a 
legalkalmasabbnak ennek a feladatnak az ellátására. Ezért nem gondoltuk azt, hogy erre 
vonatkozóan bármiféle kritériumrendszert meg kellene határozni. 

A kórházi gyógyszertárak sorsával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ezt 
konkrétan nem érinti az átalakítás, egyelőre minden marad úgy, ahogy van. Ugyanúgy a 
geriátriai ellátórendszerre vonatkozóan is egyelőre nem tudok konkrét választ adni önnek, 
illetve helyettes államtitkár úr erre felelni fog. 

A praxisjoggal kapcsolatban Beneda Attila fog önöknek válaszolni, illetve egyáltalán 
elmondja, hogy mi a szabályozás lényege. 
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Tehát én röviden ennyit szerettem volna mondani azzal kapcsolatban, ami elhangzott, 
és ami úgy gondolom, hogy rám tartozik, de természetesen állok rendelkezésére bárkinek, ha 
van külön kérdése, akkor a minisztériumban megtalál, nagyon szívesen válaszolok ezekre a 
kérdésekre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár asszony. A következő bizottságban 

további jó munkát kívánok! 
Annyit szeretnék elmondani, hogy ha még a kérdések folytatódnak, ezt írásban el 

fogjuk juttatni helyettes államtitkár asszonyhoz, és írásban fogunk majd választ kérni rá. 
Folytatjuk a kérdések körét. Bene Ildikó alelnök asszony következik. 

További kérdések, észrevételek 

JÁNOSINÉ DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én csak nagyon röviden 
szeretnék hozzászólni, és tényleg az ember időnként úgy gondolja, vagy azt szeretné, hogy 
akik itt ülnek ebben a bizottságban, és akik az egészségügy szakmai szempontjait nézik, hogy 
komolyan egy együttgondolkodásról van szó, és vannak olyan képviselőtársaink, akik azért 
közel állnak az egészségügyhöz, és mégsem értem azt a gondolkodást és hozzáállást, ami a 
hozzászólásokban megszületik.  

Két vagy három dologra szeretnék azért reagálni. Azért az éles és szúró tárgyak 
rendkívül fontosak. Aki egészségügyben dolgozik, kórházban dolgozik, tudja, hogy milyen 
iszonyú problémákat jelenthet, és milyen súlyos napi probléma az összes odafigyelés és 
gondoskodás ellenére. Rendkívül fontos, nagyon fontos a megfelelő szabályozása. Ez az 
egyik. 

A másik az, hogy minek is az önkormányzatoknak a térségi egészségfejlesztési 
program. Könyörgöm, az alapellátás az önkormányzatokban van, az egészségfejlesztés alapjai 
az alapellátásban kezdődnek el. Azt tudom mondani, hogy az adatszolgáltatásokra, amelyek 
megjelennek, borzasztó nagy szükségünk van azért, hogy a járványokat még a kezdet 
kezdetén, a legelején, a lehetőségében meg tudjuk fogni, hogy intézkedni tudjunk, hogy 
azonnal, hatékonyan, promt oda tudjon állni az ÁNTSZ és meg tudja tenni a védekezéshez 
szükséges feladatokat. És az, hogy egyáltalán egészségregiszter legyen, hogy tudjuk azt, hogy 
milyen területen, milyen településen, milyen betegségekkel kell szembenézni és küzdeni, úgy 
gondolom, hogy ezek rendkívül fontosak. Ezek a betegek érdekeit szolgálják és az orvosok 
érdekeit. 

A másik pedig az, hogy ha beszélünk a gyógyszerről vagy beszélünk a beteg-
együttműködésről, én nem gondolom, hogy ezt a kifigurázott és kisarkított oldalát kellene 
megnéznünk, mert aki az egészségügyben dolgozik, és aki beteggel dolgozik, aki beteggel 
találkozik, az tudja, hogy mennyire fontos az, hogy a beteggel beszéljünk, hogy 
elmagyarázzuk neki, és ugye, képviselőtársam sem gondolta komolyan, hogy egy kálcium-
antagonista helyett egy ACE-gátlót kell a gyógyszerésznek felajánlania. 

Tehát úgy gondolom, hogy próbáljuk már meg azt a szándékot érezni, amit egyébként 
teljes pozitívumával a minisztérium felénk tárt, azt, hogy a beteggel végre foglalkozzunk, 
gondolkozzunk és beszéljünk vele, és magyarázzuk el neki. Egyébként erről szól a történet, és 
az a fél gyógyulás, ha megfelelően állunk hozzá és megfelelő szakmaisággal és megfelelő 
szeretettel. Úgy gondolom, hogy ez jön le ebből a törvényből, és talán ezt kellene nekünk 
értékelni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm, alelnök asszonynak. Szilágyi képviselő úr következik. 
 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen. Én jó tanuló módjára tényleg csak 

két kérdést szerettem volna helyettes államtitkár asszonyhoz intézni, ezzel együtt elnök úr, 
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biztosan nagyon jó lenne, ha végre az egészségügy nagy politikai kérdései és az 
egészségfinanszírozás nagy ügyei végre napirendre kerülnének, akár törvényjavaslat 
formájában, akár politikai vita formájában. 

Azt szerettem volna megkérdezni… 
 
ELNÖK: Csak annyit szeretnék mondani, hogy egyébként a tárca képviseletében jogi 

szakértő rendelkezésünkre áll jelenleg is Raffay úr személyében, tehát tudunk segítséget 
kérni, amennyiben a tárca is természetesen jónak látja, akkor ezt igénybe fogjuk venni. 
Köszönöm szépen. 

 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): A betegségregiszterrel kapcsolatban szeretném 

kérdezni, hogy ha itt ez személyazonosításra alkalmatlan módon kapja az adatokat, akkor 
hogyan lesz majd alkalmas arra, hogy itt egyes személyekre, egyes ellátottakra lebontva 
megtudjuk majd, hogy milyen a hatékonysága az egyes terápiáknak vagy az alkalmazott 
eszközöknek, illetve hogyan lesz ebből majd valami beteg-együttműködési rendszer? Hogyan 
fogjuk itt meghatározni, hogy melyik beteg az együttműködő és melyik nem együttműködő? 
Erre kérnék valamiféle választ. 

A betegfórumokkal kapcsolatban csak részben kaptam eddig választ, hogy 
önszerveződő társadalmi csoportok, legalább most már tudjuk, hogy térségi szerveződések 
lesznek ezek. Minden egyes betegcsoportra külön fórum fog alakulni, és egyáltalán hogyan 
fognak ezek működni, ki fogja koordinálni a tevékenységüket, milyen módon fogják 
figyelembe venni az ott elhangzott észrevételeket? 

A térségi egészségfejlesztési programnál jól látjuk azt, hogy a magánszolgáltatókra is 
kötelező lesz az együttműködés? Tehát mindenféle terveket nekik is elő kell majd állítani? És 
ha így van, akkor viszont a térségi tanácsokban miért nem szerepelhetnek ezek a 
magánszolgáltatók, miért nem vehetnek részt a munkában? Úgy gondoljuk, hogy itt az 
egyházaktól kezdve, fű, fa, virág benne lehet ezekben a testületekben, de például a 
köztestületeket nem látjuk, nem látjuk a civileket, nem látjuk a magánszolgáltatókat. Tehát 
egy kicsit aránytalannak érezzük ezeknek a testületeknek a munkáját. 

Ezek lettek volna az első körben a kérdéseim. Itt a praxisjogról és a praxiskezelőről a 
következő körben lesz-e szó, kérdezem helyettes államtitkár úrtól, vagy pedig kérdezzem 
most, ami a szívemet nyomja? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen, egy mondat erejéig kabinetfőnök úr! 
 
DR. BENEDA ATTILA kabinetfőnök (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm 

szépen. A praxisalappal, a praxisjoggal kapcsolatos kérdéseket megköszönném, ha most tenné 
fel, mert államtitkár úrral nekem 11 órára egy tárgyalásra kell mennem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért mindenképpen úgy gondolom, hogy az első körön 

még nem mentünk végig. Most Puskás képviselő úr következik. Mindenképpen tovább 
fogunk menni, csak még nem értünk az első végére. Puskás képviselő úr! 

 
DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Itt az elején a 

salátatörvényt kifogásolták képviselőtársaim itt tőlem balra. Az a helyzet, hogy a jogi 
környezetet alakítani kell, és ha egy szerkezetátalakítás elindul, akkor ehhez megfelelő 
szabályok alakítása szükségeltetik. Az, hogy ez a törvény sem egy elegáns törvény, ez így 
van. Az elegáns törvények megalkotása éppen folyamatban van, illetve az egyik elegáns 
törvény megalkotódott. 
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Azt hiszem, hogy a korábbi felszólalások hangneme nem nagyon volt méltó itt az 
Egészségügyi bizottság üléséhez, én kikérném magunknak. Javaslatokra és megoldásokra 
várunk, és nyilvánvalóan a kormányzatnak is ez a célja. 

Annyit szeretnék kérdezni, hogy a gyógyászati segédeszközök értékesítésében, ha jól 
olvastam és jól értelmeztem, akkor itt a házhozszállítás szabályozásában változás van. 
Elképzelhető-e, hogy ezt továbbra is engedélyezik azon módszerrel, ahogy korábban volt? 

A gyógyszertáraknak, illetve az egyéb gyógyszerészeti egyesületeknek a vezetőinél a 
törvény összeférhetetlenségi klauzulát tartalmaz. Ez az összeférhetetlenség adott esetben nem 
azzal jár-e, hogy valamelyik vezető alapjában véve a köznapi gyakorlatot jelentő 
gyógyszerészi munkából vonódik ki? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szeretném megkérdezni, hogy a praxisjog vonatkozásában az eddig 

elhangzottakkal kapcsolatosan, konkrétan a praxisjog vonatkozásában alelnök úrnak voltak 
kérdései, helyettes államtitkár asszony jelezte, hogy helyettes államtitkár válaszol majd. A 
praxisjogot illetően van-e konkrét kérdése valakinek? Szilágyi képviselő úr! 

 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a lényegi 

dolgot nem rendezi ez a jogszabály sem, vagy ez a salátatörvény. Itt továbbra is olyan 
jogosítványai lesznek a települési önkormányzatnak, amelyek alapvetően megakadályozhatják 
a praxisjog elidegenítését, tehát a praxis továbbadását vagy ilyesmit. Ez a kérdés, hogy ezt a 
helyzetet mikor próbálják kezelni? 

Illetve azt gondolom, hogy itt alaptörvény szinten deklarálta a kormánytöbbség azt, 
hogy az alapellátás önkormányzati szintű feladat, és azt gondolom, hogy kormányrendelet és 
még alacsonyabb szintű jogszabályokban szabályozni ezután a praxisjog ügyes-bajos dolgait 
szerintem nem túl eredeti ötlet. Biztos, hogy magasabb szintű jogszabály, törvény kellene 
hogy erről rendelkezzen.  

Sem a költségvetési törvényben, sem máshol nem látjuk igazából ennek a 
praxiskezelőnek a jogosítványait, illetve azt, hogy mekkora keret fölött fog diszponálni, és 
hogyan tudja majd megoldani azt, hogy a tartósan betöltetlen praxisok végre forgalomképesek 
legyenek. Hogyan lehet majd ezekben a szerencsétlen sorsú körzetekben végre évek után 
megoldást találni a praxis betöltésére? 

Tehát igazából ebből a salátából olyan nagyon sok minden nem derül ki ezzel 
kapcsolatban, és pont a lényegi dolgot nem kezeli. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács képviselő úr a praxisjogról. 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Azt folytatnám, amit képviselő úr elkezdett. A korábbi 

sajtóbejelentések alapján mintegy 2 milliárd forintot akar a kormány erre elkülöníteni. Azt 
szeretném kérdezni, hogy hogyan és mire kívánják ezt felhasználni, mert azoknak a 
praxisjogoknak a megvásárlása, amelyek eddig kurrens területen, nagyvárosban, fővárosban, 
egyéb helyen voltak, tudomásom szerint eddig sem jelentett különösebb problémát ezeknek az 
értékesítése, esetleg hozzájárulást, ha mondjuk egy fiatal kolléga akarná ezt megvásárolni. De 
hogyan segít ez azon a problémán, amit képviselő úr is elmondott, hogy vannak olyan 
területek, ahol évek óta nincs betöltve az állás, és nem is akar odamenni nyilvánvalóan senki. 
Ezért nem is szükséges, mert ingyen is odaadnák a praxisjogot, csak nem kell senkinek, mert 
egyszerűen nem tud ott olyan jövedelemre szert tenni, amiből fenn tudná tartani magát. Akkor 
pedig min segít ez a 2 milliárd forint? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A praxisjog tekintetében több kérdést nem látok. 

Kabinetfőnök urat illeti a szó! 
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Dr. Beneda Attila kabinetfőnök (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) válaszai 

DR. BENEDA ATTILA kabinetfőnök (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A szakmai szervezetekkel történt többszöri 
egyeztetést követően alakult ki a praxisjoggal kapcsolatos jogszabályi környezet, ami most itt 
előttünk van. 

Alapvetően változik a rendszer abban a tekintetben, hogy a körzetekhez lesz rendelve, 
a működtetéshez ez a praxisjog, és szeretnénk még ez év végéig egy olyan tiszta helyzetet 
látni, amit sajnos, az előző adminisztrációk nem hagyományoztak ránk, mi pedig még csak 
eddig jutottunk a munkának ebben a részében. 

Tehát jelen pillanatban nem pontosan tudja azt semelyik hivatalos szerv sem, hogy 
hány praxisjog jelent valós ellátást. Ezen mindenképpen változtatni szükséges, pontosan az 
egyenlő hozzáférés esélye miatt. 

Próbáljuk területi szinten ezt most leképezni, térségig lemenve, hogy hol, hány 
praxisjoggal rendelkező és valóban ellátást végző praxis működik. Ezek közül hány a területi 
ellátási kötelezettséggel rendelkező, illetve hány a TEK-nélküli praxis. Ehhez a jogszabály 
megadja azt a hátteret, hogy a jövőben egy tiszta, áttekinthető kép legyen, ahol az ellátás talán 
legfontosabb vagy egyik legfontosabb részét kitevő alapellátásban egy kiszámítható és 
transzparens környezettel tudtunk számolni.  

Számtalan olyan kérdés van még, amelyek megoldásra szorulnak. Itt úgy a praxisok, 
mint a praxiskezelő kérdésében a jogszabály belső hátterét próbáltuk megszabni, és azok a 
kérdések, amelyek itt felvetődtek, azok közül jó néhány releváns kérdés van. A szakmai 
szervezetekkel az egyeztetések továbbra is folynak. Az államtitkárságon működik egy 
alapellátási munkacsoport, amely néhány, az egészségügyben működő, az alapellátás 
szempontjából fontos szereplővel kiegészülve, születnek ezek a koncepciók. 

Nem minden kérdésre ad ez a jelenlegi jogszabály választ, vannak olyan kérdések, 
amelyeket más jogszabályok fognak rendezni. 

Alapvetően a praxiskezelő szempontjából a bemeneti oldalon szeretnénk a támogatást 
megadni. Megnéztünk az utóbbi jó néhány évben praxismozgásokat, a praxis-adásvételeket, 
és miután ez a fajta – ha úgy tetszik – piac eléggé beállt, így azt reméljük, és az előzetes 
hatásvizsgálatok is ezt bizonyítják, hogy amennyiben a rendszerbe belépni szándékozó fiatal 
vagy nem olyan fiatal kollégák számára rendelkezésre bocsátunk egy olyan nagyobb összeget, 
amivel a praxishoz, az adott praxishoz hozzá tud jutni, akkor ez egy olyan változást fog 
indukálni a praxisok piacán, ami elindít egy folyamatot. Nem fog ez mindent megoldani 
természetesen, és sajnos ragaszkodnunk kell ahhoz az előfeltevéshez, hogy csak bemeneti 
oldalon tudjuk adni ezt a támogatást. Hogy ha minden, a rendszerből kilépni szándékozó vagy 
nyugdíjas kollégának ezt a lehetőséget megadnánk, akkor lehet, hogy egyszerre csak több 
száz praxis válna ellátatlanná, mert onnan kilépnének a kollégák. Ezt nyilvánvalóan felelős 
módon gondolkodva nem szabad és nem lehet megengedni. 

Tehát a rendszer úgy fog kinézni, hogy a bemeneti oldalon, amennyiben ott van egy 
kolléga, aki meg szeretne venni egy praxist, akkor egy előre meghatározott értéken hozzá tud 
jutni ehhez a kölcsönhöz, amit az OEP-finanszírozás terhére, hosszú távon tehát a praxis 
működését nem veszélyeztetve vissza tud fizetni. Ezáltal a kimenő oldalon az idős vagy beteg 
kolléga meg tudja kapni azt a fajta, nevezzük az egyszerűség kedvéért végkielégítésnek vagy 
lelépési pénznek, vagy a praxis értékének, mindegy tulajdonképpen, és ez a következő 
időszakra számára valamiféle ellenértéket jelent. 

Mindannyian tudjuk, hogy a praxisok értéke nem elegendő ahhoz, hogy valakinek a 
hátralévő éveit teljesen nyugodttá tegye. Sajnos, az alapellátásban nem sikerült ilyen átütő 
értéknövekedést elérni az elmúlt időszakban, sőt éppen az ellenkező folyamat zajlott, de úgy 
gondoljuk, hogy ez mégis egy lépés, amivel előre tudunk lépni. 
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A tartósan betöltetlen praxisok kérdése más dolog. Itt teljesen más értelmezése van a 
koncepciónak. A tartósan betöltetlen praxisokban, mivel nincsen vételi szándék, itt a 
praxiskezelő az ő esetükben maximum az illetéket, ami a vétel szempontjából egy nem olyan 
magas, de mégsem elhanyagolható tétel, azt lesz képes a praxiskezelő átvenni. 

A több év óta betöltetlen praxisokról, aki ismeri az alapellátás rendszerét, az pontosan 
tudja, hogy ezeknek a praxisoknak a jelentős része reálisan gondolkodva, soha az életben 
többet nem lesz működő praxis, mert a betegek vagy már olyan jelentős mértékben eltávoztak, 
vagy más módon vannak ellátva, tehát itt sokkal inkább más technikákkal próbáljuk majd 
ezeket a helyzeteket orvosolni. Úgy, mint a körzetek esetleges átszabásával, illetve amint arról 
talán a bizottság már értesült, sikerrel pályáztunk a Svájci Alapnál egy olyan alapellátást 
érintő pályázati forrásra, amely a halmozottan hátrányos helyzetű térségekben jó néhány 
praxisnál nyújt öt évig olyan többletfinanszírozást, amely praxiskoordinátori, praxisnővéri 
rendszerrel, a jelenlegi ellátásnál magasabb szinten fogja tudni ezeket a praxisokat kezelni. 

Volt még egy kérdés, a jogszabályi környezet. Az önkormányzati törvény koncepciója 
szerint valóban az alapellátás önkormányzati feladat lesz, és meg kell találni azt a jogszabályi 
struktúrát, amelyek mentén ugyanakkor az ellátási érdek és az alkotmányban is jelen lévő 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés megjelenik. A praxiskezelőnek szánunk egy 
olyanfajta funkciót is, amelyben az egyébként is meglévő praxis-adásvételek mentén egyfajta 
regisztrációs rend lesz, és szakmai szempontból az esetleges körzetmódosításokhoz, mint 
egyfajta szakmai grémium hozzá fog járulni. Ennek mentén reméljük azt, hogy az 
önkormányzat és az alapellátó egységek vezetői, tehát a háziorvosok között lévő jelenlegi 
egyensúlytalanság egy picit az egyensúly irányába fog elmozdulni. 

Ennek több eleme van, amelyek a későbbiekben a jogszabályokban meg fognak még 
jelenni. 

A praxiskezelő működtetési helyszínére vonatkozott még egy korábbi kérdés. Az 
Orvosi Kamara valóban az egyik lehetséges szerv, amely ezt elláthatja. Van több ilyen, 
mindegyik mellett és ellen is szólnak érvek. Ebben még, hogy ez hogyan lesz pontosan, bár 
koncepcionálisan van elképzelésünk, de végleges döntés még talán nincsen. Köszönöm 
szépen, és amennyiben akár a praxisjoggal, a praxiskezelővel kapcsolatosan van még kérdés, 
azt megköszönöm, ha most teszik fel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen, alelnök úr jelezte, hogy az elején voltak a kérdések 

feltéve. 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Elnézést kérek, azért nem kaptam, nem kaphattam 

választ mindenre, mert amikor ön jött, akkor én már elkezdtem, és államtitkár asszony pedig 
elment.  

Gyakorlatilag a praxisjoggal kapcsolatosan két dolgot szeretnék még 
kiegészítésképpen kérdezni. A jogszabályban van egy ilyen szöveg, az 55. § 2. és 3. pontja, 
amely így szól, hogy a praxisjog folytatása esetén vélelmezni kell, hogy az (1) bekezdés 
szerinti önkormányzat a praxisjogot folytató háziorvost az adott körzetben foglalkoztatni 
kívánja. 

Ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis vita van, és fel is vetette, azt hiszem, Kovács 
képviselő úr, vagy valaki más, bocsánat, nem emlékszem, hogy az önkormányzatok miért 
szólnak bele egy magánvagyoni joggal kapcsolatosan, miért szólnak bele ebbe az egészbe. 

Én elfogadom, hogy a praxis az önkormányzaté, a működtetési jog pedig oda, ahhoz a 
praxishoz kötődő, amit most nagyon helyesen kimond a jogszabály, a háziorvosé. Ez a 3. 
pont, amiről beszélek, nyilván azt érti, mert a jogszabály szerint a folytatásra való jog a 
meghalt orvos özvegye, vagy olyan utódja, aki orvosként folytatni tudja, arra vonatkozik. De 
ha ott az önkormányzatnak a saját tulajdonú praxisára vonatkozóan nem veszik figyelembe az 
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ő szándékát, hanem úgy kell feltételezni, hogy a folytató orvost kinevezi, azaz szerződik vele, 
akkor a másik értelemben érdekes kérdés az, hogy egy olyan orvos, aki nyugdíjba akar menni, 
eladja a működtetési jogát valakinek, akkor ebbe az önkormányzat beleszólhat utólag, és 
mondhatja, hogy de én nem kötök ezzel a jóemberrel szerződést. 

Ezt valahogy úgy kellene feloldani, mert én még egyszer mondom, megértem, hogy az 
önkormányzaté a praxis. Az, hogy az önkormányzat soha többé ne mondhassa meg, hogy 
melyik orvost választja és fogadja meg a lakosságnak, én ezt nem tartom helyes dolognak, 
mert legyen az önkormányzat a gazdája a praxisának, viszont a folytatásához való jog esetén 
úgy érzem, hogy ez az önkormányzati jog sérül. 

Természetesen én nem az önkormányzati jogot próbálom védeni ezzel, vagy az 
önkormányzatokat, megértem őket, mert én a kollégák oldaláról tekintem ezt a dolgot, mert 
mindenképpen megoldatlan. Ez az egyik kérdésem. 

A másik pedig: a kártérítéssel kapcsolatos jogszabályi kifogásaimnál, valószínűleg 
akkor még nem volt itt kabinetfőnök úr, ugyanis nagyon helyes és üdvözöltük, hogy 
kártalanítási klauzula került bele a jogszabályba bizonyos átszervezett praxisok esetén. De 
jeleztem, hogy vannak olyan háziorvosok, akik már aktív nyugdíjasok, de a praxisjog ott van, 
még mindig az övé, de nem tudta eladni, pontosan a helyhez nem kötöttség okán, ugyanis 
értéktelenné vált, hiszen már kiszedték alóla a praxist, ott volt a működtetési joga, és ettől a 
pillanattól egy darab papírrá vált, ami eladhatatlan. 

Most ezek az orvosok gyakorlatilag, és gondoljon bele, kabinetfőnök úr, hogy az az 
orvos, aki most nyugdíjas, és lehet, hogy nem is alanyi jogon kapta a praxisát, hanem 
vásárolta, és nem tudta eladni, ezeket az orvosokat is kártalanítani kellene. És hogy ki 
kártalanítsa őket? Nyilván annak az önkormányzatnak kellene, aki úgy nevezte ki az utódját, 
hogy nem a doktortól idegeníttette el a praxisjogot, tehát a doktor ott maradt gyakorlatilag a 
placcon, és csodálkozik, hogy most mit tud ezzel az egésszel tenni. Mondom még egyszer: 
lehet, hogy a jogszabály erejénél fogva több millió forintért vásárolta a működtetés jogát. 

Úgy vagyoni jogot létesíteni egy törvény által, hogy ő utána semmi garanciát nem kap, 
hogy ezt ő ki is tudja szedni, mert ez történt eddig, gyakorlatilag ezt nem szabad, tehát 
szerintem ezt is mindenképpen módosítani kellene. Gondolja el, itt a jogszabály megmondja, 
hogy 2015. december 31-éig, akinek most még van működtetési joga, az megteheti azt – mert 
különben meg fog szűnni -, hogy reaktiválja magát és elmegy dolgozni. De egy 75 éves 
nyugdíjastól, aki most már ténylegesen nyugdíjas, azon az áron, hogy a praxisjogát ne 
veszítse el, azaz értékesíteni tudja esetleg, azt kívánjuk, hogy menjen vissza dolgozni? 

Én megértem azt a szempontját a minisztériumnak, hogy ha most minden nyugdíjkorú 
embert a praxisjog eladására vagy a praxisalapból történő ellentételezés felvételére jogosítjuk, 
akkor kiürülne az alapellátás, de az sem várható el, hogy a benne dolgozó, akár 82 vagy 83 
éves, azt hiszem, ennyi éves a legidősebb, aki még mindig a rendszerben dolgozik, 
rendszeresített háziorvosként, az meddig dolgozzon? Amíg meg nem hal, hogy a működtetés 
jogából úgymond ki tudjon lépni, azaz el tudja idegeníteni? 

Ezeket a kérdéseket nem tudta megválaszolni a helyettes államtitkár asszony, meg ön 
sem, mert nem hallotta, és egyetlenegy dolog még, ha már nálam van a szó. A kamarai 
törvénnyel kapcsolatosan is lenne egy pár felvetésem, ugyanis önök most lehetővé tették a 
kamarai törvényben, hogy felvételre kerüljön az Orvosi Kamarába az az – konkrét példát 
mondok – egészségügyi klinikai szakpszichológus is, aki nem egészségügyi dolgozó, noha 
megszerezte az egészségügyi képesítést, mondjuk egy cégnél a dolgozók pszichológiai 
problémáival foglalkozik, de mivel egy cégnél, az nem biztos, hogy egészségügy, ezért nem 
minősül egészségügyi dolgozónak. Most a módosításban önök megengedték, hogy ez a 
kolléga kérheti a kamarai felvételét. 

Idáig rendben van, de én legutóbb jeleztem egy olyan problémát, hogy az a 
pszichológus, aki már beiskolázásra került az egészségügyi klinikai szakpszichológusi szakra, 
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és már végzi munka mellett, és közben ugyanabban a beosztásban dolgozik egészségügyi 
intézményben, ezekre a dolgozókra ez a jogszabály most azt írja, hogy megengedhető, hogy ő 
az egészségügyben úgy dolgozzon, még nem egészségügyi szakképesítéssel, hogy nem tagja a 
kamarának. 

De akkor is azt vetettem fel, hogy akkor ezt a valakit, aki ott dolgozik az 
egészségügyben, ezt minőségbiztosítási szempontból, etikai és szakmai kontrollban akkor ki 
fogja részesíteni? Ezek úgy lebegni fognak a levegőben, tehát rájuk nem fog vonatkozni 
semmiféle ilyenfajta kontroll? 

Tehát szerencsés lett volna, hogy ezeket az embereket is, ha már úgyis arra készül, 
hogy megszerezze a szakképesítését és utána úgyis kötelező kamarai tagságot kell vállalnia, 
beengednénk a saját kérésére a kamarába, és akkor legalább ezt a fajta minőségbiztosítási 
kontrollt lehetne biztosítani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Heintz képviselő úr a praxisjoggal kapcsolatban, és majd 

utána folytatjuk az általános kört. 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Államtitkár Urak! Valóban a praxisjogról szeretnék néhány szót szólni, és legelőször 
leszögezném azt, hogy 18 év után ez az első olyan pillanat, amikor az 1993-ban bevezetett, és 
valóban nyakló nélkül szabadjára engedett magánvállalkozásos alapellátás valamiféle átfogó 
és rendezni szándékozó helyen van. 

Azt mindenképpen el kell mondanunk, hogy az alapvető kérdés az, hogy a praxis nem 
kell a kutyának sem. Azt hiszem, hogy ha ez egy áru, ez egy munkahely, ahol végül is pénzt 
kellene tudni keresni és eltartani családot, egzisztenciát, gyerekeket, egyebet, akkor azt kell 
mondanom, hogy összességében – kivéve természetesen néhány kurrens lehetőséget – ez 
mondjam azt, hogy egy öngyilkos pálya, és ma senkinek nem kell. A fiatal kollégáink pedig 
végképp nem fognak erre a pályára rámenni, mert látják, hogy hová vezet. 

Tehát gyakorlatilag az első az, hogy a praxist valamilyen módon értékké, áruvá kell 
tenni, amely értékes. Ennek pedig van egy nagyon fontos eleme, hogy lehessen az 
alapellátásban mindenféle stikli, különféle egyéb vállalkozások nélkül, alapellátást végezve 
pénzt keresni megbízható módon. Amíg mindenféle táplálék-kiegészítőkkel házalnak a 
doktorok, ameddig bármiféle egyéb tevékenységet végeznek, beleértve az üzemorvoslást is, 
addig az az 1600-1800 fő nem lesz biztonsággal és tisztességgel ellátva, különös tekintettel 
arra, hogy a kormány szándéka az, hogy a definitív ellátást minél közelebb vigyük az 
alapellátáshoz. 

Ha ez az axióma áll, akkor az is áll, hogy a doktorokat ezen a szinten lényegesen 
komolyabban kellene venni, illetve az is hál’ istennek deklarálva vagyon, hogy az alapellátás 
lesz a jövő egészségügyének az alapja. Ezt az értéket a praxisjog tekintetében meg kell 
teremtenünk, különben nem lesz kurrens, nem kell senkinek.  

A másik az, hogy pontosan itt van a kutya elásva, hogy miért vannak olyan praxisok, 
ahol nincs területi ellátási kötelezettség és mégis értékes a praxis. Azért, mert egyrészt a 
betegállomány összetétele, a lakossági összetétel miatt, másrészt pedig a rendszerint 
hozzácsatolt üzemorvosi hálózat megéri, hiszen tudjuk jól, hogy ott egyetlen pecsétért egy 
évnyi háziorvosi finanszírozást kap az üzemorvos. Ezt ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag 
nagyon sokan ebből tartják fenn magukat. Tehát mindig arról van szó, hogy egyrészt az orvos 
kizsákmányolja magát, másrészt nem tud, rossz esetben nem akar az alapellátásba érkező, 
tengődő nyomorultakkal foglalkozni. Nincs rá ideje, mert neki pénzt kell keresnie.  

Tehát amíg ezt ki nem mondjuk és ezen nem változtatunk, addig szerintem nagy baj 
van, éppen ezért azt is megkockáztatom itt másfél évtized után, hogy azért lenne megint illő 
átgondolni az üzemorvosi ellátás jelenlegi rendszerét, merthogy egyrészt fölösleges, hiszen 
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egy jó háziorvos sokkal többet tud a betegéről, mint egy üzemorvos, másrészt pedig, ahol 
tényleges veszélyes üzem van, ott pedig a megfelelő szakmai háttérrel rendelkező, valódi 
szakmabeli üzemorvoslás szükséges: bányászat, közlekedés, vegyipar, és van még jó néhány 
ilyen hely. 

Tehát ha azt veszem, hogy miért nem mennek, egyrészt fiatalokat nem fogunk kapni 
azért, mert meg lehet venni bármit, például kínálnak egy autót kerék nélkül, de van rá 
kedvezményes hitel, nem fogják megvenni. Ma ez a kerék hiányzik a praxisok alól. Lehet, 
hogy dübörög benne egy motor, ami az ellátandó betegek szíve, meg az én hivatástudatom, de 
nincs kereke, nem megy, nem működik. Ezt a kereket alá kell tenni valahogy a rendszernek, 
és ez mindenképpen a jövő feladata. 

Amikor majd a fiatal kollégák ahelyett, hogy azt mondják, hogy na, akkor elmegyünk 
2 ezren, azt fogják mondani, hogy elmegyünk az alapellátásba, mert látjuk, hogy ott valami 
fény van az alagút végén, akkor van a praxisnak értéke, valóban növekedhet a kereslete, és 
akkor az idős kollégáknak nyílik egyfajta kapu. Azért mondom, hogy egyfajta kapu, mert 
mindaz, amit itt hallottunk, és ami olvasható ebben az anyagban alapellátás és praxis ügyben, 
az mindenképpen előremutató, és én azért beszélek egy picit hosszabban, mert engem nagyon 
sok kollégám megkeresett, én magam is negyedszázadig ezt a kenyeret ettem, úgyhogy azért 
némi rálátásom van. 

Tehát ha hamarosan nekem is el kellene mennem nyugdíjba, akkor miért nem fogom 
tudni ezt megcsinálni? Egyrészt azért, mert nincs örökösöm. Nem a fiamra gondolok, hanem 
senki nem kopog be az ajtón, hogy ő a praxisomra vágyik, akár már úgy, hogy rezidensként 
odajön, és három-négy év múlva a praxisomat, mint egyébként minden nyugat-európai 
országban, legyen az sebész praxis, alapellátás praxis, netán bevezetem és úgy adom át a 
rendszerben az utódomnak, nem úgy jön, hogy leadom a pénzt és holnaptól ő rendel, mert ez 
is egy megoldás, de ennek még szebb része, hogy ténylegesen megismerje a betegeket az új 
kolléga, azok a félmondatok, azok a jelek, amelyekre vigyázz, mert ő ilyen, olyan, nagyon 
fontos lenne egy jó pár hónapos együttműködés és így átadni valóban, mint akik tényleg 25-
30 évig a betegeket ápoltuk, hogy valóban felelősen átadjuk az egész pályát egy másik 
kollégának. Tehát erre bizony, szükség lenne. 

De a lényeg az, hogy senki nem jelentkezik. Ha jelentkeznének, akkor még mindig 
bajban vagyunk, mert a következő helyzet áll elő. Az 1993-as nagy dübörgés után senki nem 
mondta az akkori belépőknek, hogy vigyázz, egyszer meg is öregszel. A doktorok többsége 
30-40 év között volt, már akik ebbe bele mertek ugrani, nagyon sokan maradtak persze sokáig 
az állami rendszerben, aztán őket is előbb-utóbb csak bedarálták, 5-10 év alatt, a többség 
kiugrott, és ők ma az 50-60 év közöttiek túlnyomórészt. Na, most nekik nyugdíjuk nincs. Ha 
már nem is minimálbéren, de mostanáig kiköhögve olyan 120-130 bruttón vannak ezek az 
orvosok bejelentve, ez a plafon. Tehát ki lehet számolni, hogy az elmúlt 20 évben, mióta 
nagyjából magánpraxisban vannak, mennyi nyugdíjra számíthatnak, ami azt hiszem, hogy 
egyrészt méltánytalan, másrészt pedig balszerencse. 

A harmadik pedig, amiről már esett itt szó, az megint a magánvállalkozás 
tanulatlanságából, mondjam azt, hogy nagyon sokáig, mivel nem értettünk hozzá, az ott lévő 
és mindenkinek meglévő könyvelőjének a segítő szándékából fakad, mármint az, hogy én ezt 
megint lenyomoztam és bizonyítható, hogy úgy tűnik, hogy ma a praxisok fele rendelkezik 
azzal a bizonyos házipénztáros magánpénzzel, amely ha betéti társaság, akkor teljes jogú 
örökléssel fog a gyerekére szállni, ha kft.-ben van, akkor kötelezettség szintjén. 
Kötelezettséget nem lehet elperelni, a bt.-ben lévő pedig teljes vagyonával felel, az utód is 
azért, hogy a kedves papa bt.-ben tudott vállalkozni, nem tudta átmenteni időben kft.-be a 
rendszert, mert arra már nem volt módja. Nem mindenki csinálta ezt meg. Most én azt 
mondom el, hogy nekem azért sok információm van a kollégáktól, és nem hiszem, hogy ha 
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idejönne bármelyik alapellátó szervezetnek az elnöke, nem mondaná el ugyanezt, legfeljebb 
úgy, hogy de én kivétel vagyok, merthogy önmagát senki nem szereti feljelenteni. 

Tehát ez a házipénztár, ami egy másik hatalmas, húzós teher, ami gyakorlatilag az 
utódokra szállva is el fog mindent vinni, az esetleg megépített házikót és egyebet, amit a kft.-
ből, bt.-ből közben ki lehetett menteni, mint az élet elért eredményét. 

Tehát ez így tart eddig. És szóba került még valami, erről még hadd beszéljek, mert az 
alapellátást ott felejtettük vagy ott hagytuk, vagy megjutalmaztuk az önkormányzatokat vele, 
amikor fél éve, egy éve elkezdődött, híre jött, hogy hogyan lesz átalakítva az egészségügyi 
rendszer. Nagyon sok kistelepülésnek, kisvárosnak beszéltem a vezetőjével, a hátuk közepére 
nem kívánják az alapellátást. Sőt, ha jól belegondolunk, akkor teljesen igazuk van, mert 
mindig csak a bajt vették magukra. Nem értenek hozzá, kötelezettségük van, el kell tudni 
látni, sokszor kilincselnek, hogy dolgozzon már valaki, ügyeljen már valaki, vagy a praxist 
vigyék el helyettesítésbe, és pénzbe kerül. Nem beszélve arról, hogy emellett van egy óriási 
problémánk, az úgynevezett továbbképzés valamilyen rendszere működik, amely 
továbbképzési rendszert ki, hogyan abszolválja, van, aki interneten, van, aki így, úgy, amúgy, 
de bizony, nem betegközpontú, hiszen nem lehet az. 

Tehát itt ismételten elmondom, hogy amikor lezajlanak ezek a nagy harcok most a 
kórházakkal, ezt elfogadom, hogy a struktúrában, pénzben, nagy milliárdokban, 
százmilliárdokban, ezermilliárdokban kórházak és egyebek vannak itt a placcon, de ha 
ténylegesen akarunk tenni valamit, akkor újra vissza kellene térni erre az alapellátásos 
dologra, és egy jól felállt kórházi struktúrában átgondolni azt, hogy nem okosabb-e az én, 
mint háziorvos, számomra kijelölt elsődleges ellátóhelyet, városi kórházat, megyei kórházat – 
attól függ, hogy milyen területi ellátásban veszek részt, milyen beutalási rendben – kijelölni 
egyfajta olyan szakmai felettes helynek, amely által én kórházi orvossá váltam, tehát ha több 
szakvizsgám van, tudok nyugodtan a kórházban is rendelni, a szakrendelőben is rendelni, 
ellátom a feladatomat az alapellátásban, amennyiben van módom, de nem fogok például iksz, 
ipszilon szereket árulni stikában, mert nem lesz rá szükségem. Megbecsült kórházi orvossá 
válok, és nem a hülye vidéki, falusi háziorvos, akire azért mondják ezt a kollégák, mert nem is 
tudják, miről beszélnek, mert életükben nem találkoztak egymással. Helyette megjelenik az 
orvos jelképe, az otthon már tarthatatlan, kezelhetetlen beteg, akitől nyilván sajnos, ma 
mindenki, sokszor főnöki parancsra menekülni igyekszik és köteles is, és ugyanis levelek és 
egyebek kíséretében visszakapja a háziorvos, hogy lám, a kórház nem látta el, de milyen 
hülye a háziorvos, hogy egyáltalán beküldte, mert ez is a mese része. 

Tehát így a szakmai felügyelet, a továbbképzés és a helyettesítés is mind ott lenne a 
kórházban, lényegesen vonzóbbá tudnám tenni az alapellátást, akár úgy is, hogy egy-két évig 
kint lehet dolgozni akkor is a körzetben, ha én utána szupercsúcs belgyógyász vagy bármi 
akarok lenni, mert ezt a pályát, bizony, aki orvos akar lenni, nem baj, ha ismeri, hogy végül is 
mi a munka egy faluban egy fonendoszkóppal és némi kis műszerrel a kezedben, a táskádban. 
Tehát ez jó megtanulni. 

Gyakorlatilag én ennyit szerettem volna mondani, még egyszer hangsúlyozván, és nem 
a kormánypártiság hűvös palástját magamra öltve, hogy valóban itt van végre az az első lépés, 
amelyet nagyon üdvözítőnek tartok. Amiről most hosszan beszéltem, éppen azért mondtam el, 
mert ezeket a lépéseket elfogadom, és a továbbiakat pedig nagy-nagy örömmel várjuk mind 
kollégáimmal, mind remélem, politikustársaimmal együtt, hiszen végül azért mégiscsak egy 
politikai üldögélésen vagyunk itt túl. Azért javasolnám ellenzéki képviselőtársaim egy 
részének, hogy a gestapózás mellett ÁVH-zzanak is időnként, valamint ha nem érnek rá a 
hétvégén elolvasni a 104 oldalt, akkor ne olvassanak mellé Molnár Ferencet, egy kis Pál utcai 
fiúkat, mert akkor nem fognak gittegyletezni vagy pedig einstandolni sem. Elfelejtik azt, hogy 
az einstandolást a vörösingesek csinálták. Köszönöm a szót. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Zsolt képviselő úr! Ha lehetne, kérdést tegyünk 
már fel, és még az általános vitát fogjuk folytatni utána. 

 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Elnök Úr! Nem akarok visszaélni a helyzettel, de 

úgy látom, hogy átmentünk a kérdésekből a vitába. Bauer képviselő urat, aki már hosszú ideje 
nem tagja a parlamentnek, őt sem szeretném idézni, ő 40 perces kérdéseket tett fel, a végén 
egy „ugye” kérdőszócskával. (Derültség. – Dr. Garai István Levente: Jó ötlet!) Az idősebbtől 
sosem szégyen tanulni. 

Elnök úr, én azért kértem szót, bár hosszasan fogadkoztam otthon, hogy ebbe most 
nem folyok bele, mert én volnék az egyik, aki ezt az egész praxistörvényt csinálta, és az a 
helyzet, hogy annyira nem vagyok idős, hogy ne emlékezzek arra, hogy ez hogyan született. 

Születése okán sajnos, szülési sérüléses a gyermek, komoly torzóvá vált. Ennek az volt 
az oka, képviselő urak, ÁVH, Gestapo, ide-oda, hogy én hosszas egyeztetést folytattam, akkor 
hatpárti megbeszéléseket folytattunk, többek között a Szocialista Párttal is, és egyik napról a 
másikra változott meg a vélemény, mert a törvény eredeti tervezett szövege, amelyik egy 
kétharmados módosítást is tartalmazott volna az önkormányzatokra nézvést, a praxisokat 
hozzárendelte volna az adott körzethez. (Kovács Tibor felé fordulva:) Tibor itt vagy, te talán 
még jól emlékszel rá, talán te vagy a másik a teremben, aki ezt a törvényt még csinálta annak 
idején, egész egyszerűen egyik estéről másnap reggelre önök megváltoztatták a 
véleményüket, a Magyar Szocialista Párt, és így nem lett meg a kétharmad, és itt maradt a 
torzó. 

Ez történt, és ezzel küzdünk azóta is. Konkrétumról beszélünk, volt egy egyezség, azt 
másnap reggelre felrúgták, és onnantól kezdve küzdünk a torzóval. A Magyar Orvosi Kamara 
heroikus küzdelmet folytatott azért, hogy a Koncz Jóska által, mert idézték a 
horgászengedélynek nevezett minősített praxisjogot, én elmondtam egyszer, de utána rám 
szóltak, hogy ilyet ne mondjak, de lényegében a törvény lényegét semmisítették meg azzal, 
hogy a kétharmadot nem szavazták meg, és az eredeti céljait fúrták meg. Ez történt. 

Most tíz éve küzd ez a törvény, ebből adódott egyébként az összes probléma, ami van.  
Most megvan hozzá egyébként az erő, remélem, az akarat is, hogy ezt a rendszert 

kitisztítsuk és visszavezessük abba a mederbe, amiből ez születése okán már rögtön kisiklott. 
Én csak ezért beszélek erről. Ennek egy fontos eleme, tehát a kamarát befejezve és lezárva a 
mondatot, a kamara nagyon komoly küzdelmet folytatott azért, hogy a Koncz Jóska által 
horgászengedélynek minősített praxisjogból érdemi jogot fabrikáljon. Gyenes doktor el is 
mondta a legnagyobb problémát, hogy a törvény nem tudta garantálni azt, hogy az a vagyoni 
érték, amit egyébként egy praxis képvisel, az valóban egy orvos által, nem azt mondom, hogy 
kikényszeríthető, de jogi értelemben védhető. És ezzel bizony, az önkormányzatok egy része 
visszaélt, más része pedig rendkívül tisztességesen biztosította az orvosnak ezt az értéket, és 
önkormányzatok álltak mellé, hogy az orvosok megkapják, és a rendszert megértve, önként 
társultak hozzá, mert ez is volt, az is volt. 

Ha azon vitatkozunk, hogy hol van jó helyen a praxisok szervezése, akkor azt kell 
mondanom, hogy ha nem teljesen szabadon engedjük a praxisokat és csak azoknak a számát 
limitáljuk, erről éppen tegnap beszélgettünk Nagy Kálmán képviselő úrral a parlamentben egy 
eseménytelenebb időszakban, akkor azt gondolom, mégiscsak az önkormányzatnál van jó 
helyen, hiszen a települések szerkezete változik, a lakosságszám változik, annak az 
összetétele változik. Nekem meggyőződésem, hogy egy települési önkormányzat van olyan 
felnőtt, hogy ezt képes legyen megtenni. Már akkor, amikor a dolgot terveztük, akkor leírtuk a 
praxisalapot, amely úgy látom, hogy megvalósul, és ez a praxisalap lett volna az, amely 
segített volna kiküszöbölni azt, hogy értéktelenné válhatnak a praxisok, ha nem kötődik 
hozzájuk tényleges ellátási terület. Abból, hogy a tényleges ellátási területhez nem kötődtek a 
praxisok, következik még egy probléma, ami definíciós probléma egyébként, az, hogy amikor 
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a praxisról beszélünk, akkor nem világos, hogy mit ért alatta az illető. Mert ahányan 
beszélünk róla, annyiféle tartalommal ruházzuk fel és értelmezzük a praxist, mivel nagyon 
nehéz jogszabályi környezetben, ebben a jogszabályi környezetben világosan megmondani 
azt, hogy mit kellene alatta érteni. 

Egy orvos pontosan tudja, hogy mit jelent neki a praxisa, ezt körül tudja írni, csak 
ennek semmi köze jelenleg a korábbiakban leírt törvényi szövegekhez, mert ahhoz kétharmad 
kellett volna.  

Tehát azt gondolom, képviselő urak, hogy a múlt komoly hánytorgatása nélkül 
szerintem most elindulhatunk közösen egy jó irányba, ahol az az alap, hogy a praxis 
hozzákötődjön ahhoz az ellátási területhez. Abban a pillanatban, ahogy hozzákötődik, akkor 
elkezdhetünk beszélni arról, amiről mi szakmailag, amikor készítettük a törvényt, akartunk 
beszélni, hogy ha egy orvos jó munkát végez egy adott körzeten, egy adott praxison belül, 
akkor az ott élő emberek általános egészségi állapota javul, tartósan javul, és ez értékként 
jelenik meg annak a kollégának, aki ezt át akarja venni. Ettől az a praxis értékesebbé válik. Jól 
beállított, jól kezelt betegek, gondozott betegek ismert, rendezett körülmények között sokkal 
kevesebb munkát jelentenek egy háziorvosnak, és sokkal nyugodtabb életet jelentenek egy 
háziorvosnak és az ott élőknek is. Ezt az értéket és ezt a munkát akartuk valamilyen módon 
nevesíteni benne. Ez volt az, ahonnan elindultunk. De ennek az a feltétele, hogy a tényleges 
praxisjog arról a praxisról szólnak, ahol emberek élnek, ahol egy emberi közösséget kezel, 
gyógyít egy háziorvosi rendelőben dolgozó közösség. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm, és nagyon fontos volt. Kabinetfőnök úr! 
 
DR. BENEDA ATTILA kabinetfőnök (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm 

szépen a kérdéseket, az észrevételeket és a hozzászólásokat is. Egy picit a képviselő úrnak, és 
egy kicsit alelnök úrnak is jelezném, hogy az önkormányzattal kapcsolatos, a 
feladatátvállalási szerződésből eredő, illetve a jogszabályi környezetből eredő 
egyensúlytalanságon is próbál segíteni az a jogszabály-tervezetünk, amelyben a 
feladatátvállalási szerződésnek a kötelező elemeit megpróbáltuk meghatározni. A szakmai 
szervezetek által meghatározott szempontok is ebben benne vannak, úgyhogy talán ez is fog 
segíteni ezen a kérdésen. 

Amit alelnök úr jelzett, itt tulajdonképpen egy előnyilatkozatról volna szó, amit 
pontosan azért gondoltunk fontosnak az önkormányzattól, hogy az alatt a néhány hónap alatt, 
amíg egy praxis átadás-átvétel lezajlik, addig mondjuk az önkormányzat ne táncoljon vissza. 
Tehát ez egy biztonsági elem, úgyszintén a rendszerbe belépni kívánó orvos számára. 

A kártalanításokkal kapcsolatosan nyilvánvalóan van bennünk egy szándék, hogy 
valahogyan itt méltányosan rendezzünk ügyeket, és az is egészen bizonyos, hogy nem tudunk 
mindenkit ebbe a körbe bevonni. Itt egy határidőt kell húznunk, történetesen akivel fél éve, 
egy éve történt valami hasonló, nem tudunk visszamenni az időben, és ilyen módon nem 
mindenkit fog érinteni ez a dolog. 

Úgy lőttük be nagyjából, hogy 75 év az a korhatár, ami fölött természetesen egyéni 
különbségekkel, de mégis 75 év fölött a háziorvosi munka ellátásának a képességére az átlag 
orvospopuláció nem olyan nagy mértékben képes, legalábbis a betegellátást is figyelembe 
véve, tehát a 75 évet gondoltuk. A szakmai szervezetek ezzel általánosan egyetértettek. 

A 2015. december 31-ei határidőben azt hiszem, alelnök úrnál egy félreértés volt, de 
természetesen pontosíthatjuk. Itt a 2015. december 31-e a TEK-nélküli körzetekre vonatkozik. 
Azt gondolom, hogy itt is egy kellően méltányos, a kollégák életét, munkáját, adott esetben az 
egyik bevételi lábát figyelembe vevő jogszabályi rendelkezés ez, aminek a lényege az, hogy 
alapvetően az ellátási érdek úgy tűnik, azt mondatja velünk, hogy területi ellátás nélküli, 
kötelezettség nélküli praxisokra nincsen szükség a jövőben. Jelen pillanatban a 6500-ból 
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körülbelül – kis kerekítéssel – 300 ilyen praxis létezik, és úgy tűnik, hogy a nagyobbik része 
ezen praxisoknak 2-300 kártyával működik, amelyek az ellátás biztonsága szempontjából nem 
tekinthetőek olyan súlyúnak, mint egy 1500-as praxis, amely adott esetben szintén nem 
kötődik területhez. 

Tehát itt egy lehetőség van a területi ellátási kötelezettség nélküli praxisokban 
dolgozók számára, hogy betöltetlen praxisokat átvegyenek. Van elképzelésünk, de ebbe most 
még nem mennék bele, hogy akik - mondjuk úgy, hogy egy picit sarkítva fogalmazva - valós 
ellátást nyújtanak, tehát nagyobb, önmagukban működőképes területi ellátási kötelezettség 
nélküli praxissal rendelkeznek, azokat hogyan szeretnénk a rendszerben továbbra is 
benntartani és a működést számukra lehetővé tenni. Azok számára, akik pedig ezzel 
valamilyen módon, 2015. december 31-ével nem rendelkeznek, azoknak a lehetősége pedig a 
további működésre megszűnne. 

Amit képviselő úr mondott a munkaegészségügyi vagy népszerű nevén az üzemorvosi 
ellátással kapcsolatosan, itt van közöttünk ezzel kapcsolatosan már egy polémia. Nem sikerült 
megtalálni még azt a koncepciót, ami mögé az egészségpolitika teljesen fel tudna zárkózni. 
Tény az, hogy jelenleg ez a rendszer nem kellően átlátható, és különösen nem megbízható 
ellátást nyújt, ugyanakkor azt a fajta hozzáférési problematikát nem sikerült még rendezni, 
hogy rengeteg esetben az orvos-beteg találkozás egyetlen színtere a kötelező pecsételés, jó 
esetben orvosi vizsgálat, amit az üzemorvosok, munkaegészségügyi, foglalkozás-
egészségügyi ellátást végző orvosok nyújtanak. 

Tehát gondolkodás ebben az ügyben zajlik, az alapellátás részének és népegészségügyi 
szempontból ezt egy kiemelten fontos területnek tekintjük, ide még nem jutottunk el. 

Amit végül képviselő úr mondott, azt köszönöm. A mi részünkről természetesen a 
szándék, vagy ahogy ön fogalmazta, az akarat megvan abban, hogy az alapellátást a 
korábbinál sokkal hangsúlyosabban kezeljük. Bár kisebb lépésekkel, de azt gondolom, hogy 
fontos lépésekkel ezt már észrevétettük az előző esztendőben, úgy mint amit akár az 
indikátorrendszer, akár az eszközfinanszírozás, akár most a praxisjog, illetve a praxiskezelő 
létrehozásával nyújtunk, és természetesen azt reméljük, hogy ehhez a képviselő urak és 
hölgyek részéről meglesz az erő is, hogy ezek az előterjesztéseink meg tudnak majd törvényi 
szinten is valósulni. 

Köszönöm szépen. Elnézést kérek, nekem mennem kell, és további jó munkát kívánok 
a bizottságnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Nagy tisztelettel felhívnám 

mindenkinek nagy türelemmel és tisztelettel a figyelmét arra, hogy egyelőre a törvényalkotás 
bizottsági szintre még nincs tudomásom szerint delegálva. Általános vitára fogjuk majd 
bocsátani nyilvánvalóan ezt a törvényjavaslatot, a T/4857. számon, és úgy gondolom, hogy 
ezeket a rendkívül értékes és mélyreható gondolatokat nagyon jó lenne, ha a parlament, az 
Országgyűlés egészével is meg tudnánk közösen osztani, mert ez a munka még folytatódni 
fog, ez itt nem fejeződik be ebben a teremben. 

Ezért indítványoznám, hogy tényleg rövid kérdések, rövid válaszok és nyilvánvalóan 
majd helyettes államtitkár úrtól is ezt fogom kérni, mert ezt a kérdést egészében mi itt ma 
definitíve megoldani nem fogjuk tudni, általános vitára fogjuk majd bocsátani. Ennek 
szellemében kérdezem, hogy van-e még rövid képviselői kérdés, vélemény. (Kovács Tibor: 
Véleményünk van.) Véleményük lenne. Akkor előtte helyettes államtitkár úrnak megadnám a 
szót, mert valószínűleg a másik bizottságban már szünetet rendeltek el. 
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Dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
kiegészítései 

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Kések, és már át is szóltunk, kértük, hogy módosítsák a napirendet. Az elején mi úgy értettük, 
hogy a munkamegosztás szerint kell hogy beszéljünk, és Páva Hanna helyettes államtitkár 
asszony megpróbálta röviden a hozzá tartozó fejezeteket összefoglalni, de nekem nem volt 
módom. Így gyakorlatilag a kérdések nagy része aztán nem is az övé, hanem az egyéb 
témákra vonatkozik, ami egy kicsit fura helyzet nekem, hiszen nem tudtuk elmondani az 
általános összefüggéseket az egész rendszerrel kapcsolatban, és egy ilyen „Virágh elvtárs, ez 
már az ítélet!” helyzetben ülök itt egy picit. De talán ha két-három szót szabad vesztegetni 
ennek a szerintem nem jelentéktelen jogalkotási anyagnak a hátterére és a paramétereire. 

Először is nyilván ez valóban nem az egészségügyi finanszírozás nagy kérdéseivel 
foglalkozik, én úgy emlékszem, hogy múltkor a bizottsági ülésen négy és fél órát 
foglalkoztunk a 2012-es költségvetéssel, igen kimerítő módon. Azt sokkal inkább ebbe a 
tárgykörbe utalom, és ha jól emlékszem, olyan témák kerültek ott elő, mint a rokkantnyugdíj 
Egészségügyi Alapba való átkerülése, amely olyan hatalmas, kardinális változás, amelyiknek 
a jelentőségét mi is csak most látjuk, hogy iszonyatos sok munkával egyeztetések zajlanak 
ennek kapcsán. 

Általában az nyilvánvaló, hogy jelenleg valahogy priorizálnunk kell, hogy miért, azt 
majd röviden fogom is mondani hamar, és ebben a priorizálásban valóban ebben a pillanatban 
nagy, általános, egyéb finanszírozási kérdések nem kerültek elő. Nem nyúlunk most hozzá itt 
a HBCS-rendszerhez, bár jelzem azt, hogy az egynapos ellátás kapcsán az elmúlt évben elég 
sok minden történt. Nem nyúlunk hozzá a járóbeteg-ellátáshoz, bár a gondozói fix díj 
átalakítása tíz év után szintén nem tűnik kis volumennek az érdekelteket észlelve. 

Az alapellátás kapcsán is, de ezt bőven kitárgyaltuk most, eszközfinanszírozás, 
indikátor kapcsán történtek az előző és mostani folyamatban is finanszírozási lépések, de 
valóban átfogó, nagy finanszírozási reform – ha a kérdésre ez így válasz – ebben nincs 
megfogalmazva, azért, mert priorizálni kell. Ha pedig konkrétan a 2012-es költségvetésben, 
azt gondolom, a múltkor végigmentünk a számokon négy és fél órán keresztül, és azt is 
világossá próbáltuk tenni, hogy ebben a nehéz helyzetben mindazok a számok és összegek, 
amelyek kifejezetten és pont a humánerőforrással összefüggő, tutor-mentor díj, rezidens 
ösztöndíj, pótlékügy, mind az utolsó szálig megvannak, ezeknek a nem ezzel összefüggő 
egyéb kormányrendeleti, esetleg költségvetési törvénybeli jogalkotási folyamata folyamatban 
van. 

Mi azt gondoljuk, hogy abban a helyzetben, amiben vagyunk, egy nagyon nehéz 
gazdasági válságra emlékeztető helyzetben, és abban a helyzetben, amikor hihetetlen 
változások érintik az egész magyar közszférát, sarkalatos törvények tömege érkezik, 
önkormányzati törvény, nemzeti vagyon kérdése, ebben a helyzetben a mi feladatunk a 
nyugalom megőrzése az ágazatban, és döntően most a következő időszakban az államosítási 
lépésekkel összefüggő nyugalom megőrzése, elsősorban a betegellátás és az ellátási biztonság 
érdekében. 

Azt gondolom, hogy az adott esetben teljesen jogos, vagy legalábbis érthető ellenzéki 
kritikák mellett, valahol erre együtt ügyelnünk kellene, hogy az ágazatért együtt vagyunk 
felelősek, és az olyan nem teljesen megalapozott információk nem szerencsésen jutnak célba, 
és teljesen fölösleges feszültségeket kelthetnek a betegekben, ahogy majd erre később 
megpróbálok kitérni. 

Azt gondolom, hogy ezen nyugalom mentén az másodlagos kérdés, hogy az ágazat 
vezetésének a súlya milyen nagy vagy sem, mindenesetre másfél év óta változás nélkül 
csináljuk, amit csinálunk, úgy érezzük, hogy ez itt viszonylag stabilitást jelent. Nekünk már a 
koncepciónk elfogadtatott, persze nem akarjuk magunkat más ágazatokhoz mérni, nem a 
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koncepció vitája folyik már jelenleg, hanem a részletes jogalkotás vitája, és azt gondoljuk, 
hogy az utolsó szálig, minden egyes anyagunkat határidőre hoztuk, az életpályától kezdve. 
Hadd hívjam fel erre a figyelmet, a múltkor itt hosszasan soroltam azokat a jogalkotási 
tömegeket, amelyek az elmúlt hónapokban napvilágot láttak, és az időfaktorra is reagálva 
ezzel, ezek a joganyagok mind előzetesen a közigazgatási egyeztetés mentén a kormány 
honlapjára kikerülnek, ahogy a múltkor én is igyekeztem felhívni a figyelmet, bár mondjuk ez 
evidens, illetve bárki számára elérhető. Adott esetben, aki az ágazat iránt érdeklődik, nyilván 
ott jóval korábban tud tájékozódni, és azt gondolom, hogy maximálisan próbálkozunk ebben a 
hihetetlenül feszített ütemben az egyeztetésekre, jelesül például itt az egészségügyi törvény 
kapcsán is további egy héttel meghosszabbítottuk egyébként a hozzászólási időt, éppen tegnap 
több órán keresztül dolgoztuk fel a több száz észrevételt, ami végül is beérkezett. 

Tehát amit csak lehet, megpróbálunk, és ebben az egyeztetésben azt gondolom, 
mellékes a tárca súlyának a mérlegelése, mert azt gondolom, hogy a munka ilyen szempontból 
mögöttünk van és előttünk is lesz, és az ágazati partnereink mozgása teljesen világos, joguk 
van nyilvánvalóan bármilyen típusú felvetésre a kormány bármely tagja felé. A szerencsés 
talán az, ha ez egyeztetve történik, mert akkor az ágazat érdekében együtt tudunk lépni, ha ez 
nem így van, akkor ebből sokszor félreértés, probléma származhat, és az rontja az ágazat 
érvényesítési képességeit. 

Innen a nyugalomból, mint szempontból kiindulva, megpróbálom ezt az államosítási 
folyamatot is valamelyest ismertetni. Számos elemből táplálkozik, a múltkor is említett 1335-
ös kormányhatározat szabja sorban időpontban azokat a feladatokat, amelyeknek egy jó része 
nem is a mi tárcánkat érinti csak, hiszen az NFM-hez tartozik az európai uniós projektek 
átvételének a kérdése, az NGM-hez tartozik az adósságrendezés kérdése, a Magyar 
Államkincstárral már gyakorlatilag folyamatos egyeztetés van. Alakulnak azok a 
munkacsoportok, amelyek általában az egyéb megyei, a mi esetünkben az egészségügyi 
intézmények átvételéért felelősek, és ebben a Kórházszövetséggel, az EGVE-vel 
folyamatosan egyeztetve zajlik a folyamatnak a technikai előkészítése. A jövő héten, mint 
tudjuk, a törvény is meg fog hozzá jelenni. 

Ennek a folyamatnak valóban van egy másik lába is, amelyik már a struktúrával 
kötődik össze, amelyik tulajdonképpen az államosítás folyamatától nem függetlenül, sőt 
erősen összefüggve vele, kell, hogy további lépéseket szabályozzon. A nyugalom megőrzése 
és az ellátási biztonság megőrzése érdekében magunk is módosítottuk a saját korábbi 
határidőnket, ahogy ezt a múltkor is próbáltam elmondani, és ennek fényében a következő két 
hónapban a már megkezdett tárgyalások mentén végiggondolt térségi szerepekben, a 30 
kórház bezárását megint nem is tudom, hogy honnan olvassák ki, mert én ezt sehol sem 
kommunikáltam, és más sem kommunikálta. Valóban itt a térségekben azokat a döntéseket 
kell meghozni, hogy melyek azok az intézmények, ahol funkcióváltást lehet és kell 
végrehajtani, mert ezekhez a forrásokat is lehet és kell a következő hetekben delegálni, az 
uniós források célba juttatásával, hogy ne vesszenek el ezek az előző időszakban 
előfordultakhoz képest, és még lehetőleg egy jó irányba jussanak célba. 

Ezen kívül kell a progresszivitást és sok egyéb ilyen területi kérdést átgondolni, és 
január 1-jével egy gyakorlatilag nagyobb kodifikációs változás nélkül érjük el az évet. 
Viszont onnantól kezdve következik az a három hónap, amit viszont már most az Eftv. jelen 
tervezetének a Semmelweis-tervhez kötődő módosításai tartalmaznak, amelynek a lényege az, 
hogy megjelenik egy új szereplő ezen a területen is, a GYEMSZI, amelyik mint látható a 
szövegből, egy szakértői szerepet fog játszani, főleg a kapacitásszabályozás tekintetében. 
Ebben a három hónapban továbbra is az OTH lesz az, akinek a területi ellátási kötelezettség 
kapacitásai ügyében a leírt módon a lépéseket 60 napon belül végre kell hajtania. Ehhez a 
GYEMSZI szakértői véleményét be kell szereznie, ennek a határideje március 31-e, és utána 
egy hónap áll rendelkezésre az OEP-nek ahhoz, hogy megkösse a finanszírozási 
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szerződéseket, és tulajdonképpen a változások a progresszivitás és a fenti területi és 
kapacitásváltozások mentén május 1-jével lépnek hatályba. 

Így pontosan a finanszírozási év felénél történik a változás, tehát az OEP számára és 
mindannyiunk számára is a finanszírozás tervezésekor ez nem január 1-jéhez kötődik, hanem 
az OEP-finanszírozás feléhez, októbertől májusig tartó hat hónap az első félév, és már a 
második félévet is lehet tervezni a finanszírozás szemszögéből. 

A harmadik nagy lépés a rendszerben még valóban nem látható teljesen pontosan, 
mert az Ötv. is szombaton nyújtatott be a parlamenthez, amely 2013. január 1-jével további 
lépéseket tesz indokolttá. Mi ennek is próbáltunk elébe menni, az Eftv.-ben a szakellátási 
kötelezettséget definiáltuk, hiszen eddig az Ötv. definiálta a kerületekhez és a megyei 
önkormányzatokhoz, és 2012. december 1-jéig kell egy második ütemben -  hogy ne zavarjuk 
össze a fekvőbeteg-ellátást és a járóbeteg-ellátást - a járóbeteg-ellátás fenti területi és 
kapacitás kérdéseit végigtárgyalni, és továbbra is egy hónapja lesz az OEP-nek arra, hogy 
december 31-éig az új finanszírozási szerződéseket megkösse, tehát 2013. május 1-jétől a 
járóbeteg-szakellátásban is egy új rendszer léphessen életbe. 

Tehát ez a többlépcsős folyamat áll előttünk, amit az Eftv. módosítás megpróbál 
kezelni, nyilván számos új érdekes elemmel, hiszen a progresszivitás elvei korábban nem 
szerepeltek ebben a rendszerben, a súlyponti kórház, mint olyan, nem tartalmazta ezt a 
fogalmat ilyen szinten, csak belekerült például az, hogy a kapacitások mellett a végzett 
tevékenység mennyisége, tehát az elvégzett műtétek, beavatkozások száma is adott esetben 
szempont lehet a progresszivitási döntéseknél. Nyilván a vagyoni biztosíték kérdését is 
egészen másképp kell megoldani akkor, amikor a jövőben feltehetően egy domináns fenntartó 
lesz a téren, amikor az ő két saját szolgáltatója között kell területi kapacitást elosztani, illetve 
akkor a vagyoni biztosítéknak túl sok értelme nincs. Ezeket is nyilván a rendszerben előre már 
úgy meg kell szabni, hogy ezek a folyamatok mehessenek a maguk útján. 

Tehát azt gondoljuk, hogy az egyebekkel együtt, amelyek itt már hosszan 
tárgyaltattak, mint a betegfórum, az egészségügyi tanács, amelyik a RET-et váltja le a korábbi 
szervében is, hadd jegyezzem meg azt, hogy az Ötv.-ből egy biztosan kiderül, hogy a 
megyének a legfontosabb szerepe a fejlesztéspolitika lesz általános szinten. Tehát ezért is 
fontos az, hogy az önkormányzati érdek pont a fejlesztéspolitika mentén ez a fő szerepe ennek 
az egészségügyi tanácsnak becsatornázódjék az egészségügybe és fordítva, az input ott pedig 
output legyen, vagy talán fordítva. 

Talán valamelyest sikerült megint megpróbálni összefoglalni azt, amit most már akkor 
az Eftv.-módosítások tartalmaztak ebben a menetrendben. Valóban államtitkár asszony 
beszélt az ÁNTSZ-ről, itt is egy nagyon jelentős fejlesztés ért célba, egy EKOP-fejlesztés 
mentén jut az ÁNTSZ, sajnos, korábbi jogszabály által nem segített, de most szerencsés 
módon is, még utolsó pillanatban megléphető módon abba a helyzetbe, hogy nagyon sok 
területen az új betegregisztert a betegvédelem mellett úgy a fertőzések tekintetében, a 
sürgősségi ellátás, a halálozásnál a KSH-val való kapcsolat, adatcsere mentén elektronikusan 
rendezni tudja. Az EKOP-fejlesztésnek ez a célba érése, hogy az ÁNTSZ valóban ilyen 
szempontból a népegészségügyi monitor szerepét be tudja tölteni. 

A jogharmonizáció nagyon voluminózus részét teszi ki az anyagnak. Hadd 
emlékeztessek itt csak a farmakovigilancia kérdésére, amely jövő évben beültetendő rendszer, 
amelyik a Gytv. jogszabályainkban számos implementációt tesz szükségessé, ezeknek a 
megalapozóit kellett elhelyezni, ahogy a többit, az éles, hegyes és egyéb ilyen munkavédelmi 
kérdéseket ne is hozzam ide, hiszen ezekről szó esett már. 

A Széll Kálmán terv 2012-es végrehajtására vonatkozó kormányhatározat is számos 
módon már említés nélkül, de az előzőekben érintetett. Ezekben valóban több olyan lépés 
szerepel, amelyikről már korábban is beszéltünk. Itt a betegegyüttműködést két paragrafus 
említi igazából, ez is jelzi azt, hogy nem azt gondoljuk, hogy ez jelentené - és nagyon 
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óvatosan bánjunk a fogalmakkal - az egész ellátási körre való kiterjesztést. Itt arról van csak 
szó, hogy lehetséges most TÁMOP-források segítségével életfa programokat elindítani, és 
ennek mentén a szakmával egyeztetve, egy konkrét területre, hogy egy konkrét példát is 
említsek, remélem, a múltkor nem mondtam el, ez az asztmás betegek esetében, a 
terápiarezisztens asztmás betegek esetében azok a speciális gyógyszerek, amelyek igen 
drágák, gyakorlatilag a dohányzással együtt hatástalanok. Tehát ezeknél a betegeknél egy 
pilot-rendszer formájában, ehhez viszont kell jogszabályi felhatalmazás, lehet azt felajánlani, 
hogy a TÁMOP-forrásból a háziorvos elküldheti a beteget leszoktató programra. A beteg 
dönthet úgy, hogy elmegy rá, dönthet úgy, hogy nem megy el rá. Ha elmegy rá, és leszokik, 
és ezt a szakmai protokoll mentén megfelelő paraméterekkel – lásd a törvény szövege, amihez 
kell felhatalmazó – lehet ellenőrizni, akkor a beteg adott esetben akár támogatásikulcs-
javulást is kaphat, hiszen ő maga is hozzájárult a terápia sikeréhez. 

Ha viszont nem szokik le, adott esetben, azt nem mérlegelné a rendszer, abban a 
pillanatban nem lesz változás, ha viszont nem megy el egy ilyen leszoktató programra, azt 
nehéz azért úgy értelmezni, hogy továbbra is olyan gyógyszerre költsük a finanszírozást, 
amelyik adott esetben majdhogynem kontraindikált vagy legalábbis értelmetlen és igen drága. 

Tehát ez egy olyan konkrét példa, amelyik mentén nagyon óvatosan, de mégiscsak azt 
a kérdést fel kell vetnünk, hogy amikor minden lehetőség megvan rá, a háziorvosi támogatás, 
a szakmapolitika, akkor a beteget megpróbáljuk érdekeltté tenni abban, hogy ő is aktívan részt 
vegyen a nemdohányzás kapcsán mindannyiunk által üdvözölt formában, az ilyen típusú jövő 
építésében, ha szabad ezt így mondani. És ennyi, tehát ennél több jelenleg nem tárgya az 
elképzeléseknek, de ehhez is kell felhatalmazás, hiszen enélkül például támogatást, 
normativitást, ahogy a 17. § kapcsán felvetette Garai képviselő úr, elvileg nem lehetne 
elszabadítani a normatív szabályozástól. 

Ha szabad kérni, ne keverjük össze az eredményalapú és a beteg-együttműködési 
rendszert. Az eredményalapúság egészen más kérdés. Ott arról van szó, hogy az illető gyártó, 
forgalmazó által ígért study-kra építő mondjuk túlélési arányokat hozza-e a rendszer 
megfelelő körülmények között, és joggal mondja ilyenkor a gyártó azt, hogy a magyar 
viszonyok különböznek az iksz, ipszilon viszonyoktól, vagy a rendszer működése, ezért kell 
ezt monitorozni. Korrekt módon egy ilyen rendszert nem lehet felépíteni anélkül, hogy ne 
tudjuk visszatükrözni magunknak, a betegnek és még a forgalmazónak és az ÁNTSZ-nek is 
azt, hogy mi az eredménye ennek a tevékenységnek. Ehhez kell ez az anonimizált és dekódolt 
rendszer, amelynek révén ezt kivételesen nem az ÁNTSZ, hanem amikor ilyen célból van szó 
betegregiszterről, akkor a GYEMSZI-nek az OGYI nevű szervezete végzi. Ennek alapján 
lehet például a támogatásvolumen-szerződésben vállalt mondjuk például túlélési időket 
monitorozni, és mindenki irányába korrektül tenni. De ennek az eredményalapú terápiának 
semmi köze a beteg-együttműködéshez, az egészen más, a fent említett szinte egy 
kivételszerű dolog. 

Ezen kívül a Széll Kálmán számos korábban megcélzott irányba tesz erre lépést. A 
bioszimiler gyógyszerek kapcsán is, amit említett Garai képviselő úr, valóban, igazából – mint 
tudjuk – ez igazán jelenleg két nagy területen ismert, a vérpótló kezelések kapcsán, illetve a 
rheumatoid arthritis. Nem kis betegszám, az igaz, de elég szűk terület. Viszont a volumene 20 
milliárdos nagyságrendű. Itt is megjelentek már a generikumok lényegében a területen, ezért 
van mód generikus versenyre. Ezt igazából maga a szakma sem vitatta, és még partner is volt 
benne, tény, hogy van vita viszont arról, hogy konkrétan a vaklicit kapcsán ezt a szakma 
elfogadja-e vagy sem. Ez még most is zajlik, de elvileg az, hogy az új beteg - tehát amikor 
egy ilyen betegkörben először jelentkezik beteg és felmerül a szakorvosban a biológiai terápia 
lehetősége, nyilván ezt értjük új beteg alatt – esetében a verseny során preferált sávba jutó 
gyógyszert kell alkalmazni, ez önmagában elfogadható. A rendszer hozzáteszi, amennyiben 
ennek biológiai akadálya van, allergia vagy egyéb, a kezelőorvosnak joga van az OEP felé ezt 
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jelezni, és joga van a betegérdek és az ellátási biztonság érdekében a kivételt a rendszeren 
keresztülvezetni. 

A régi betegek esetében, miután ezek genetikai határon mozgó terápiák, ezért a 
jogszabály nem teszi ezt meg, hiszen nem állíthatjuk a betegbiztonságot szembe a 
finanszírozási érdekkel. Tehát megpróbáltuk ezt is, amennyire lehet, korrektül szabályozni. 

A közgyógyellátás kapcsán: valóban ott egy bizonyos szűkítés történik a tekintetben, 
hogy az eddigi, a preferált referencia ársáv megképzett gyógyszerek mellett, a nem ilyen sávú 
gyógyszerek esetében is a referencia-gyógyszerek azok, amelyek kiadhatók a 
közgyógyellátási forrásból. Itt valóban a közgyógyellátási forrásokkal való gazdálkodás 
kérdése az, ami erősen szorít bennünket. 

Az egyedi méltányosság kérdését kevesen vetették fel, pedig egy nagyon fontos és 
izgalmas kérdés, többmilliárdos a volumene. Részben ezeket megpróbáljuk átterelni a tételes 
körbe, a kivételek mindig rontják a szabályt ebben az esetben, és ez a finanszírozásra is igaz. 
Gyakorlatilag azt a szabályt, hogy 50 fő fölötti betegkör, illetve egy betegre jutó kezelés, tehát 
8 millió forint értéknél maga a gyártó ne is az egyedi méltányosságba felé, hanem egyenesen 
a befogadás felé mozduljon el, ezt szeretnénk elérni. Világosan lássa a gyártó, forgalmazó a 
célt, hogy már ne ebbe az irányba tartson, amelyik egészségpolitika nem kedvező, ez a nem 
kontrollált egyedi méltányosság rendszere, hanem tartson a tételes vagy egyéb befogadási 
irányba, amely sokkal normatívabbá teheti a betegellátást. 

Ezt tükrözi egyébként a költségvetésben is a forrás átcsoportosítása. 
Számos olyan egyéb eszköz van, az úgynevezett F-pont kapcsán, például a sávos 

rendszernek egy átértékelése, ahol szintén vitánk van a szakmával a negyedévenkénti 
előfinanszírozás kérdéséről. A szolidaritási díj formája is megváltozik, bizony, ez is egyes 
köröknek fájdalmas lehet, mert adószámhoz teszi a patikai befizetést, tehát gyakorlatilag a 
hálózati patikákat értelmezi így egyben tulajdonképpen, és egy nagyobb befizetői kört próbál 
az egyre jobban problémássá váló, vidéki, magányos kisebb patikák ellátásában résztvevővé 
tenni. 

Beszélni kell arról a generikus ösztönzőről, szintén a jogszabály beszél róla, amit a 
rendszer szintén a gyógyszerészek érdekeltségébe próbál involválni, hiszen ők valóban 
kulcsszereplői a rendszernek. És itt jön az a kérdés, amit többen feszegettek a képviselő urak 
közül, hogy gyakorlatilag szintén a körülbelül 10 milliárd forintnyi E-Health-re még 
rendelkezésre álló TIOP és TÁMOP-források segítségével komoly a szándék az E-recept 
bevezetésére, amely mentén azt reméljük, hogy úgy a gyógyszerellátásban, mint a 
segédeszköz-ellátásban számos visszásságot egészen transzparensen meg lehet fogni. A 
receptmozgásokat mindannyian tudjuk, főleg a segédeszköz-ellátásban, illetve ezen felül 
beszél a szöveg arról, hogy módosítani kell nyilván a vényíró szoftvereket a fenti prioritások 
mentén, a preferált referencia, a tételes mentén, illetve arra nézve, hogy a recepten és a 
blokkon fel tudja tüntetni a beteg számára az alternatív, generikus gyógyszer árát. Tehát 
amikor arról van szó, hogy dokumentált módon kell tájékoztatni a beteget, az azt jelenti, hogy 
nem kell mást tenni, mint az automata szoftverből ki kell tudnia nyomtatnia a gépnek a 
blokkra az alternatív gyógyszerek árát, és a betegnek joga van tájékozódni arról, hogy adott 
esetben egyébként a kötelező felajánlás helyzetében, ha az nem történt meg, a számára az mit 
jelentett anyagilag. Erről van szó, igazából ez egy egyszerű, nyilván a fenti forrás mentén 
reményeink szerint a rendszerben keresztülvihető informatikai fejlesztés után működni fog. 

A Széll Kálmán tervről, ha még lesz kérdés, tudok szólni. Az Eurotransplanthoz való 
csatlakozást hadd emeljem ki, mert erről is beszél a jogszabály két irányban is. Egyrészt az 
elszámolhatóságot lehetővé teszi, hiszen innentől kezdve külföldi orvoscsoportok érkeznek 
Magyarországra, és magyar beteg kap nagy számban külföldi szervet, így egy kölcsönös 
elszámolás kell hogy menjen oda-vissza a költségek tekintetében, illetve ami nagyon fontos, a 
2006-2007-es események után, a szervkereskedelem gyanúját is el kell vetni a rendszertől, 
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tehát csak a nemrég aláírt szerződésben az OVSZ, mint szervvel szerződésben álló orvos 
végezhet ilyen tevékenységet Magyarországon. Ezt muszáj volt kivételként beletennünk a 
rendszerbe. 

Ezen kívül még számos olyan elem van, amiről már nem is lesz időnk tárgyalni, a 
designer drogokról sem szóltunk, pedig nagyon súlyos probléma a fiatalok szempontjából, 
hogy megint bele kellett tennünk egy jó pár hatóanyagot a megfelelő gyógyszertörvénybe, sőt 
a Btk. módosítását is tervezzük, együtt a BM-mel ebben a tárgyban. 

Az indikáción kívüli gyógyszerrendelés, az off-label nagyon jelentős kérdéssé vált, 
hiszen sajnos számos területen a kollégák kénytelen-kelletlen olcsóbb készítményt adnak. A 
szemészetben van egy ismert probléma, majdnem mindenki ismeri a problémát, úgy tűnik, 
hogy itt a jogszabály mentén az európai gyakorlathoz hasonlóan tudjuk a szakorvos 
felelősségét, de a lehetőségét is növelni arra, hogy a betegét, ha az egészsége, mondjuk a szem 
minősége másként nem megoldható, ezzel ellássa. 

Az adósságállomány-monitoringot is felvetette képviselő úr. Valóban itt egy nehéz, 
megörökölt helyzettel állunk szemben, mi magunk voltunk először, akik kodifikáltuk ezt a 
tevékenységet. Az a kormányrendelet teszi ezt, amelyik le fog járni január 1-jén, hatályát 
veszti a 27,5 milliárd forráshoz kötött kormányrendelet. Ezért kellett ezt törvényben 
szabályozni. 

Itt mi egyébként reflektáltunk az ombudsman úr véleményére. Itt kivételesen vita van 
köztünk, részben a döntéshez kötöttség kérdésében, részben pedig amiatt, hogy számos olyan 
információ van a birtokunkban, amelyik versenypiaci körből származik, hiszen jelenleg a 
szolgáltatók jelentős része még gazdasági társaság formájában működik, akiknek az 
adósságállománya egyrészt saját bevételekhez kötött, és ők joggal vetették fel ennek a 
problémáját a másik oldalról, hogy ennek a transzparenciája, például a beszállítókkal való 
tárgyalások esetében akadályozza az ő versenyképességüket. 

A TGYÁS-nak jelentéktelennek tűnik a módosítása, de innentől kezdve az apa is 
hozzájuthat ehhez a joghoz, a száz százalékos táppénzhez. Eddig csak az anya kaphatta ezt 
meg, és ha ne adj’ isten - ez körülbelül 30 esetben fordul elő évente - a feleség halálozik el a 
szülést követően vagy esik ki a jövedelme egészségügyi ok miatt, akkor a férj is jogosulttá 
válik. Ez egy ilyen igazságtalanságnak a megszüntetése. 

Nem emelek ki többet tulajdonképpen az anyagból, mert bőven van még kisebb 
részletszabály benne, nagyjából ez volt az összefoglalás, ami hozzám tartozik. Köszönöm. 

További kérdések, észrevételek, reagálások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Egymondatos kérdésekre és 
egymondatos válaszokra van most már csak lehetőség, tudniillik mindenképpen teljesíteni 
fogjuk a mai hat bizottsági napirendi pontot. Kovács képviselő úr! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Elnök ne haragudjon, de ez… 
 
ELNÖK: Nem haragszom egyáltalán. 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): … ez így mégse megy, hogy lyukat beszélnek a hasunkba, 

a kérdésekre nem válaszolnak a kormány képviselői, mi pedig kérdéseket fogalmazhatunk 
meg. Egyébként a bizottságnak az a dolga, hogy hozzájárul a jogalkotáshoz, a jogalkotás 
menetében az ellenzéknek is joga van elmondani minden egyes kérdésben az észrevételeit. A 
parlament programját nem mi szervezzük, nem tehetünk arról, hogy a parlament úgy tervezi a 
programját, hogy a kormány képviselői rohangálnak egyik helyről a másikra. Egyébként 
teljesen értelmetlennek és elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy szombaton benyújtják a 
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törvényt, és ma pedig meg kell ezeket tárgyalni, és nem kapunk választ egyébként a 
kérdéseinkre.  

Az alelnök asszonynak szeretném mondani azt a megjegyzést, hogy ez a bizottság nem 
valami érdekképviseleti bizottsága az egészségügynek, hanem egy olyan szakbizottság, amely 
hozzájárul a törvényalkotás folyamatához, másrészt pedig ellenőrzi a kormány működését és 
tevékenységét, és ezzel kapcsolatban igenis, joga van megjegyzéseket tenni és kérdéseket  
feltenni a kormány részére, hogy azokra tudjon válaszolni. 

Az államtitkár a nyugalom megőrzését kérte rajtunk, az ellenzéken számon. Akkor 
kérdezem, államtitkár úr, hogy hogyan járul hozzá a nyugalom megőrzéséhez az a Lázár 
János által benyújtott módosítás, ami az önkormányzati intézmények dolgozóit nem 
automatikusan veszi át, amikor államosítják ezeket az intézményeket, hanem válogat ezekből 
a dolgozókból. 

Korábban arról rendelkezett a jogszabály, hogy ezek az alkalmazottak automatikusan 
átkerülnek állami alkalmazásba… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, nem ez a napirend, ez nem ehhez a napirendhez tartozik. Az a 

helyi önkormányzatokról szóló törvényről szóló napirend. Nem a napirendről tetszik beszélni! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Az államtitkár a nyugalom megőrzését kérte tőlünk… 
 
ELNÖK: Nem a napirendről tetszik beszélni! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): … kérdeztem, hogy ez hogyan járul hozzá. Egy lényeges 

kérdésre egyébként nem kaptunk választ, mert az államtitkár asszony elrohant, hogy az 
ügyeleti idővel kapcsolatban felvetett kérdéseinkre és fenntartásainkra legyenek szívesek, 
adjanak magyarázatot itt, hogy hogyan fog ez működni, vagy kívánják-e még pontosítással, 
esetleg kapcsolódó módosítóval ezt pontosítani, mert ez így elfogadhatatlan. 

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

Alelnök asszony mondanivalójával sok tekintetben egyetértek, ugyanakkor volt egy 
ellentmondás a hozzászólásában, és véleményezte az én hozzászólásomat. Tehát itt nagyon 
lényeges dolog valóban az információcsere a gyógyító struktúra - és itt én elsősorban a 
háziorvosra gondolok, mert itt erről van szó - és a beteg között. 

Tehát úgy gondolom, nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek a gyógyszerészek adott 
szituációban, és ezt ne értse félre egyetlenegy jelen lévő és máshol lévő gyógyszerész, amikor 
azt mondom, hogy nem nagyon szeretném vagy szeretnénk rájuk nyomni azt a felelősséget, 
hogy bizonyos terápiában módosítsanak. Elnézést, egy konkrét példát hadd mondjak. 

Ismertem egy olyan beteget, akinek volt egy genetikus hipertóniája, utána aorta 
stenosisa, utána kivették az egyik veséjét, utána a pajzsmirigy-működése is felmondta a 
szolgálatot. Neki egy olyan gyógyszer-kombináció tette a helyére a vérnyomást, ami első 
körben a belgyógyászat államvizsgán lehet, hogy bukással járt volna, de igazából mondhatni 
azt, hogy ezt egyetemi, klinikai szinten és egyéb helyeken megerősítették. Aztán amikor 
véletlenül bekerült valahová, információhiány miatt ott módosítottak rajta, mert szerencsétlen 
beteg nem tudta mind elmondani, amit én elmondtam, és utána borzalmas szövődmények 
tömkelege jelentkezett, és vissza kellett csinálni az egész terápiát. 

Életszerű, hogy ha ez a beteg bemegy egy gyógyszertárba, nyilván nem tudja 
felsorolni, hogy nekem aorta stenosisom van, ez van, az van, amaz van, tehát isten ments, 
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hogy a szerencsétlen gyógyszerész ott kicseréljen valami gyógyszert, és ezt a sort még lehetne 
folytatni.  

Tehát úgy gondolom, hogy az igazi információcsere és a döntés felelőssége a 
háziorvos kollégán van, meg mondjuk a szakorvos kollégán, aki ezt a fajta beteget gondozta, 
és óvnék mindenkit, hogy ezt a felelősséget áttestálja a gyógyszerész kollégákra. 

Szó volt a cigarettázásról. Számtalan okból a cigaretta esküdt ellensége vagyok. Erről 
egyszer már nyilatkoztam. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a cigaretta egyfajta függőség és 
betegség. Tehát a betegeket büntetni azért nagyon nehézkes. 

Kedves Kollégák! Most… 
 
ELNÖK: Nagyon kérnék mindenkit, hogy fogjuk rövidre, mert nem fogunk a 

napirendünk végére érni. Ez már nem második, harmadik, hanem tizedik körös, képviselő úr! 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Mindjárt vége lesz. Jó. Mindenféle példát 

nem akarok mondani, nehogy aktualizálásnak vegyék a kollégák, de nagyon fiatal koromban 
láttam egy olyan filmet, ami a koncentrációs táborokról szólt, ahol cigarettafüggő emberek 
odaadták a kenyerüket és a jegygyűrűjüket azért, hogy cigarettát kapjanak helyette. Tehát 
ezek beteg emberek, nem lehet őket megbüntetni. 

Bocsánatot kérek a túlsúlyos emberektől is, ott is van azért genetika. Mi, orvosok 
nagyon jól tudjuk, hogy van, aki nem eszik sokat, sportol, és mégis kövér, vagy vica versa, 
fordítva. Aztán volt egy olyan kedves ismerősöm is, aki 95 éves korában is úgy fejtette a 
keresztrejtvényt, mint az atom, és 8 fölött volt mindig a koleszterinje. Tehát bonyolultabb 
dolog ez annál, minthogy bemegy valaki - egy orvos kollégának egy körzete van, míg egy 
szerencsétlen gyógyszerésznek egy városban esetleg tíz körzet összes betegének a különböző 
speciális sajátosságait kellene ismernie, amikor felkínál egy gyógyszercserét? Ez őrület 
szerintem. 

Tehát azt mondom, hogy ne büntessük a betegeket, és ne hozzuk a gyógyszerész 
kollégákat olyan helyzetbe, amikor utána ezzel a gyógyszercserével nem összefüggő, 
hangsúlyozom: nem összefüggő, de mégis valami tragikus esemény történik, tehát az időbeli 
összefüggés nem mindig ok-okozati, és akkor odamennek a hozzátartozók, hogy na, most ez 
azért történt, mert kicserélték a gyógyszert.  

Lehet, hogy semmi köze nincsen hozzá, de ez megtörténhet. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Kiss képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Szeretnék rövid lenni. Én ügyrendileg javasolnám, nem 

tudom, hogy ez lehetséges-e egyáltalán, egy időkeret bevezetését az egyszeri felszólalásra, 
ami természetesen ismételhető. Én türelmesen kivártam a soromat, nem tudom, 
megegyezhetünk-e egy időkeretben. Rövidre fogom. 

Garai képviselőtársamnak szeretném jelezni, hogy a gyógyszerész csak úgy cserélheti 
a gyógyszert, ami a jogszabályban le van írva. Tehát ő nem úgy van, hogy ACE-gátlót 
kalciumblokkolóra cserél, ez nem úgy van. Van egy hatóanyag, és jogszabályban le van 
rögzítve, hogy abban ő milyen felírt gyógyszert milyenre cserélhet. Ezt rögzítsük le. Tehát ő 
önkényesen ilyet nem tehet meg. 

Amikor még Páva Hanna helyettes államtitkár asszony itt volt, nagyon sokat 
hallottunk a betegjogról. Bocsássanak meg, én nem vagyok orvos, de én még orvosjogról nem 
hallottam. Mindjárt mondom, hogy miért. 

Az, hogy az egészségügyi dolgozókat milyen nemtelen támadások érik a betegek vagy 
hozzátartozóik vagy egyéb részéről, én még ilyenről nem hallottam. Amikor az orvosnak az a 
legfontosabb, hogy ő magát védje, mindent ledokumentáljon azért, hogy később őt támadás 



- 41 - 

ne érhesse, úgy gondolom, hogy törvényi szinten valamilyen módon ezzel kellene 
foglalkozni. Lehet, hogy egyesek megbotránkoznak, de úgy gondolom, hogy az orvosjoggal is 
kellene legalább érintőlegesen foglalkozni. 

De hogy foglalkozzunk a törvényjavaslattal: valóban nem egy átfogó 
törvényjavaslatról van szó, én azért néhány dologra mégis kitérnék, tényleg röviden. 

Az, hogy a közforgalmat is lebonyolító intézeti gyógyszertárak helyzetével foglalkozni 
kellene, itt is tesz rá utalást a törvényjavaslat, méghozzá olyan módon, hogy a generikus 
programot elősegítésként, az intézeti gyógyszertár is kaphasson valamilyen kedvezményt. 
Tehát úgy gondolom, hogy a közforgalmat is lebonyolító intézeti gyógyszertárak alapvetően 
nem közforgalmú gyógyszertárak. De hasonlítsunk össze egy kórház területén működő 
közforgalmú gyógyszertárat a várostól 30 kilométerre eldugott faluban lévő gyógyszertárral. 
Tehát a kórházak területén lévő, közforgalmat is ellátó intézeti gyógyszertárak kiemelkedő 
helyzetben vannak. Tehát alapvetően egy nagyon jól jövedelmező, és egy nagyon komoly 
profitot termelő, közforgalmat is lebonyolító gyógyszertárak. Úgy gondolom, hogy itt igenis, 
különbséget kellene tennünk, és amikor arról értekezik a törvény, hogy ezeket az intézeti 
gyógyszertárakat is részesítsük előnyben, én ezzel abszolút nem értek egyet. 

Aztán nem értem még, hogy mi ez, hogy 50 ezer lakos fölött már 4 ezer főre lehet 
patikát létesíteni, alatta pedig 4500 főként. Tehát nem tudom, hogy mi indokolta ezt az 50 
ezres szabályozást. 

Aztán utal itt, látszik, hogy gyógyszerellátási zavarok vannak az országban, mindenki 
tudja, hogy milyen gond van a Tetanol pur oltóanyaggal az országban. A törvényjavaslat itt 
tesz utalást arra, hogy esetleg a betegtájékoztató ne legyen magyar nyelvű, vagy esetleg 
valami kimaradhasson belőle. Én felhívnám a kormányzat figyelmét arra, hogy vannak 
életmentő gyógyszerek, és itt vannak például az oltóanyagok, azt hiszem, most az egyes 
inzulinok ellátásával is gond van, legalábbis ezt hallom a kollégáktól. Tehát a kormányzat 
gondolkozzon azon, hogy például egy ilyen, mint a tetanusz védőoltás, tehát ez valahogy 
kerüljön állami kézbe. Tehát az, hogy most van egy cég, amelyik gyártja a Tetanol purt, 
nevezzük meg, és neki gondja van, mert mondjuk leég egy raktár, leég egy logisztikai 
központ, ami mondjuk egy másik nagy gyógyszertár esetében történt, és gyógyszerellátási 
zavar keletkezett, tehát az állam hasson oda. Tehát én emlékszem, patikai forgalomban volt, a 
Tetanus toxoid volt először 90 forint, utána lett azt hiszem, 310 forint, és most van a másik 
oltóanyag, amely 1400 forint. 

Tehát velem nem tudják elhitetni azt, hogy ennek a tetanusz oltóanyagnak 1400 forint 
kell hogy legyen az ára. Nem beszélve arról, hogy ebből minden évben körülbelül ugyanannyi 
fogy nagyságrendileg. 

Tehát úgy gondolom, hogy az államnak jobban oda kellene figyelnie, mert nem az a 
gazdaságpolitika, hogy valamelyik adónemet 25 százalékról 27 százalékra emelem, hanem az, 
hogy igenis, foglalkozom azokkal a folyamatokkal, amelyek vannak. 

Van néhány apróbb megjegyzésem, de tényleg erre nem akarok kitérni, majd módosító 
javaslatokban teszünk ezekre javaslatot. Mindenesetre én is úgy gondolom, hogy 
mindenképpen általános vitára kell bocsátanunk ezt a törvényjavaslatot. 

Nem kardinális, de amit még nagyon hiányolok, nem hiszem, hogy ez a 
törvényjavaslat segíti a gyógyszerellátás stabilitásának biztosítását. Azt látom, hogy 
folyamatosan a gyógyszerek árának csökkentésére törekszik, ez nagyon helyes, és elfogadjuk, 
de ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ez a gyógyszertárak árréstömegének csökkenéséhez 
vezet. Tehát az a 100 millió, ami be van állítva itt a költségvetésben, az édeskevés. 

Tehát mindenképpen erősen szorgalmazzuk, hogy az árréshez igenis, hozzá kell 
nyúlni, és emelni kell az árrést. Tudom, hogy ez kormányrendeleti szabályozás alatt áll, de így 
valóban gond lesz a gyógyszerellátással. 
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Tehát kérjük a kormányzatot, hogy valamilyen módon, esetleg meghallgatva a 
javaslatainkat, tegyen intézkedést arra, hogy ez a tarthatatlanul alacsony gyógyszer-
kiskereskedelmi árrés valamilyen módon emelésre kerüljön. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán képviselő úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): A jelenlegi törvénynél az általános vitára való 

alkalmasságot tárgyaljuk. Alapvetően a cél, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk, hogy 
valaki megindokolja, hogy miért nem alkalmas általános vitára a törvény, vagy miért alkalmas 
általános vitára. 

Az a helyzet, hogy minden képviselőt a kérdések minősítenek. Önmagában a 
kérdésfeltevés valamilyen módon definiálja az illetőt, hogy hogyan foglalkozott a törvénnyel, 
van-e prekoncepciója vagy nincsen, és egyáltalán hogy milyen mértékben ismeri azt. 

Azt gondolom, hogy ezek a kérdések lezárhatók ebben a formátumban, ha azt kell 
mondanunk, hogy nem minden szavával értünk egyet a törvénynek, de úgy érezzük, hogy 
ezek a dolgok még egy módosító javaslattal, egy beadvánnyal javíthatók. Nekem egyetlen 
kérdésem van, és az is csak azért helyettes államtitkár úrhoz, mert ő említette. 

Én nem látok újdonságot az off-label szabályozásban, ha megvilágítaná ezt nekem, 
nagyon megköszönném.  

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm. Egyetlen kérdést szeretnék a bizottság tagjaihoz feltenni. 

Nagyon sok esetben, számos alkalommal meg lett szólítva az Orvosi Kamara. A bizottsági 
ülést megelőzően a Magyar Orvosi Kamara elnöke jelezte, hogy amennyiben a bizottság ad 
felhatalmazást, akkor nagyon röviden, néhány percben, két-három percben reflexióval 
szeretne élni. 

Megkérdezném a bizottság tagjait, hogy ezt a felhatalmazást megadják-e a kamara 
elnökének. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Éger elnök urat illeti a szó! 
 
DR. ÉGER ISTVÁN, a Magyar Orvosi Kamara elnöke: Nagyon köszönöm a 

megtiszteltetést, hogy szóhoz juthatok, nem gyakran élek vissza a vendégjoggal, de úgy 
gondolom, hogy nem mehetek el innen anélkül, hogy a jelenlévőknek ne mondanám el azt, 
hogy a szakma és a szakmai köztestület ebben a törvényben, és különösen ennek a praxisrészt 
tárgyaló tekintetében azt gondolom, hogy mérföldkőhöz érkezett. A szakma nagyon nagy 
izgalommal, nagyon nagy reménnyel várja ezt a jogszabályt, és ez a jogszabály fő 
vonulatában tekintve igenis, fontos nekünk és jó. Ez a tervezet jó. 

Ez a tervezet alapvetéseiben azon a gondolatvilágon és azon a kodifikációs munkán 
alapul, amit a kamara évek óta próbált a döntéshozók birtokába juttatni, és ez most végre úgy 
tűnik, hogy fogadtatásra talál. Tehát alapvetően ezt nagyon köszönjük. 

Amiért szót kértem az udvariasságon túl, az három konkrét dolog. Az egyik a 
praxiskezelő kérdése. Itt ugyanis nemcsak arról van szó alapvetően, hogy majd a praxisalapot 
ki fogja kezelni, hanem arról van szó, hogy a jelenlegi jogszabály tervezete sem fog 
egyértelműen egy kézbe tenni ezzel kapcsolatos minden dolgot, hiszen nem változtatja meg – 
és erre szeretném a bizottság figyelmét felhívni – az ÁNTSZ-nek jelenleg törvényben 
biztosított feladat- és jogkörét a praxisjogok kiadása, illetve visszavonása tekintetében. 

Ha és amennyiben tehát a törvényjavaslat ebben a formában kerülne elfogadásra, 
akkor egy elágazó kezelési rendszer lenne, amit azt kell mondanom, hogy én, mint 
ügyfélképviselő – hogy ilyen egyszerűen fogalmazzam magamat – nem hagyhatok szó nélkül. 
A praxiskezelést, amely a törvény tervezete szerint, illetve a mellékelt szöveg szerint sok 
mindenre kiterjed, praxisjog, üres praxisok nyilvántartásától kezdve, hirdetéseken keresztül, 
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stb., ügyfélbarát módon, és hogy úgy mondjam, az ügyféleszközzel úgy lehet végezni, hogy 
egy olyan szervezethez telepítik, amelyiknek az orvosokhoz közel megfelelő rendszere van, és 
engedelmet kérek, ez a Magyar Orvosi Kamara területi szervezete. 

Hozzáteszem, hogy ráadásul a kamarának ebben közel tízéves vagy nyolcéves 
gyakorlata tapasztalata és szakemberei vannak. 

Tehát ezek azok, amelyek miatt szót kértem, hogy a képviselő uraknál lobbizzak 
annak érdekében, hogy bár ezt kormányrendelet fogja rendezni, de kérem, hogy hassanak oda, 
hogy lehetőség szerint ez a praxiskezelő a Magyar Orvosi Kamara legyen. Nem a mi 
érdekünkben, mert nekünk ez feladat, hanem az orvosok érdekében, akiknek ez viszont egy 
fontos szolgáltatás. 

Még egyetlen mondat: kérem államtitkár urat, ne vegye rossz néven, kabinetfőnök úr 
elment, én most hallottam, hogy van egy alapellátási munkacsoport. Ebben nem tudtunk részt 
venni, és én tulajdonképpen egy picit ezen most meglepődtem, és kérem, hogy tegyék 
lehetővé. Ez egy kardinális kérdés, mert azt gondolom, hogy a Magyar Orvosi Kamarának ott 
lenne a helye, tehát szeretnénk ebben érdemben részt venni, sok mindent ott el tudnánk 
mondani. 

Visszatérve: a praxiskezelés vonatkozásában mi szám szerint tudjuk, hogy ma 90 
olyan területi kötelezettség nélküli praxis van, amelyiknek a létszáma – ahogy itt elhangzott – 
meghaladja úgymond az üzemgazdaságosság mértékét, tehát amelyikről gondoskodni kell. E 
tekintetben azt gondoljuk, hogy ezeknek a rendszerbe illesztése ugyanúgy fontos, mint az 
összes többinek, amelyekről nem kellene törvényben külön rendelkezni, hiszen ezek a többiek 
különösebb praxisjog nélkül is működhetnek majd a jövőben, mint kvázi magánorvosi típusú 
ellátás 2015 után is. Tehát nem érdemes ezt nagyon túlzottan túltekerni. 

Még egy dolog: van ebben a törvénytervezetben egy nagyon kényes kérdés, amit én a 
tárcának is jeleztem, ez az alapellátásban a felmondási idő egyéves tartalma. Kaptam egy 
ígéretet arra nézve, hogy ezt legalábbis megfelezik, mi ugyan három hónapot javasoltunk 
volna, de ebben a formájában – és a parlament honlapján most is így látom – ez rendkívül 
hosszú, és majdhogynem egy röghöz kötő típusú rendelkezés. Tehát kérjük azt a képviselő 
uraktól, hogy kérem, módosítsák ezt módosító indítvánnyal, mert ez az egy év egy tarthatatlan 
jogbizonytalanságot eredményez, és nagyon-nagyon komolyan nehezíteni fogja a praxisok 
generációváltását. Egyébként – még egyszer mondom – nagyon fontos törvény, amit nagyon 
jól módosítanának, tudjuk jól, és igaza van Heintz Tamásnak abban, hogy ez pénz nélkül 
önmagában kevés, de enélkül a pénz sem lenne elég. Tehát itt a két pillér közül az első most 
megvalósul, tehát korszakos jelentőségű pillanatok tanúi lehetünk. Nyilván kell hozzá a pénz, 
különben a legjobb szándék mellett sem fog beindulni a generációváltás, de ez 
elengedhetetlen hozzá, tehát ezt még egyszer köszönöm, és a szót is köszönöm. 

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

képviselő úr tett fel kérdést, részben a kórházi gyógyszertárak sorsáról, részben a geriátriáról. 
A geriátria nyilván nem került most itt törvényalkotás szinten a célkeresztbe, de jelzem azt, 
hogy a múlt héten megjelent az a kormányrendelet, és ahhoz kötődően most meg fog jelenni 
számos minimumrendelet tömegével, amelyik főleg a rehabilitációs, illetve a krónikus 
ellátásban próbál definiálni, például a pszichiátrián belül, és úgy tudom, hogy ott a geriátriai 
szempont úgy a rehabilitációban, mint a pszichiátriában előtérbe került. Még a 
minimumfeltétel, szakmakód és finanszírozási kérdések tisztázása van hátra, de a kérdés ilyen 
szinten munkacsoporti tárgyalást képez. 

A kórházi gyógyszerellátás kapcsán részben, amennyire én tudom, ez egy nagyon 
fontos terület, de nem annyira kurrens talán bizonyos szempontból. Ez eléggé 
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aluldimenzionált, úgy tudom, hogy munkaerőhiánnyal küszködik ez a terület, és emiatt is 
kapott az államtitkárság egy olyan jelzést, hogy próbáljon a rezidensprogramban erre 
ráerősíteni. Úgy tudom, hogy egy preferált cél lenne az, hogy ezeknek a kollégáknak a teljes, 
nemcsak az ösztöndíját, hanem még a fizetését is ebből az ösztöndíjalapból támogassuk, ezzel 
is megpróbálva elérni azt, hogy legyen folyamatos utánpótlás ezen a fontos területen, mert 
egyébként az egyéb vonzások mellett ez nem biztos, hogy fennáll. Tehát egyik oldalon egy 
ilyen mozgásról tudok. 

A másik oldalról: nyilván abban fog változni a szerepük, hogy az állami egészségügyi 
szerepvállalás növekedésével egy kicsit megváltozik majd a közbeszerzés és a 
gyógyszerbeszerzés kérdése, illetve ez nyilván érinteni fogja az ő mozgásukat, amikor az a 
jelentős átvezetés például megtörténik majd a járóbeteg-ellátásban a tételes gyógyszereknél, 
az onkológiai ellátásban, a fekvőbeteg-ellátásban 30-40 milliárdos nagyságrendben, az rajtuk 
keresztül fog történni, de egészen más formában, mint eddig. Tehát valószínűleg a központi 
közbeszerzés dominánsabb lesz az eddiginél, főleg amiatt, hogy ha a fenntartói dominancia is 
ilyen szempontból általánossá lesz. De erről később még nyilván szólok. 

Azt remélem, hogy a betegegyüttműködés, a Széll Kálmán tervvel összefüggő 
kérdéseket meg tudtam válaszolni. Az ügyeleti idő kapcsán Kovács képviselő úr kérdésére 
megkérném Raffay jogász kollégánkat a minisztériumból, hogy ezt még egyszer próbálja 
kifejteni. 

 
DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Köszönöm a szót, tisztelt államtitkár úr. Raffay Bálint vagyok a jogi főosztályról. Kovács 
képviselő úr konkrét kérdésére válaszolva: elhangzott Páva Hanna helyettes államtitkár 
asszony bevezetőjében, hogy a szakmai szervezetekkel folytatott egyeztetések keretében a 
tárca pontosításokat ehhez a szabályozáshoz elképzelhetőnek tart, elsősorban a napi 
munkaidőkorlátra vonatkozó pontosítás tekintetében. De hogy akkor röviden megpróbáljam 
elmondani, hogy mit tartalmaz ez a törvénytervezet. 

Az egészségügyi ágazatban jelenleg az alkalmazott egészségügyi dolgozók láthatnak 
el egészségügyi ügyeletet. A főszabály a közalkalmazotti szférában 40 óra teljes munkaidő, 
amit műszakban kell ledolgoztatni a munkáltatónak. Efölött jelenleg 416 óra munkaidőkeret 
áll a munkáltató rendelkezésére. Ennek a 416 órának a terhére elrendelhet egészségügyi 
ügyeletet, vagy a munka törvénykönyve szerinti korlátok között, ami 200 vagy kollektív 
szerződés esetén 300 óra rendkívüli munkavégzés. 

Az évi 416 óra ügyeleti keret lényegében azt jelenti, hogy az év 52 hetére lebontva heti 
8 óra egészségügyi ügyelet az, ami a 40 óra rendes munkavégzés fölött tulajdonképpen 
elrendelhető. Ha kétheti keretben gondolkodik, akkor kéthetente 16 óra, így is lefordíthatnám, 
vagy négyhetente 32 óra. 

Gyakorlatilag a törvényjavaslat a szeptemberi módosításokra is figyelemmel egy 
többletlehetőséget tartalmaz, amivel nem muszáj élni a munkáltatóknak. Jelenleg az 
ügyeletszervezéssel az a probléma, hogy ha valaki ügyel, tehát egészségügyi ügyeletet lát el, 
elsősorban hétköznap, akkor másnap el kell engedni pihenni. Gyakorlatilag a kompenzáló 
pihenőidő-szabályok miatt őt nem lehet másnap műszak szerinti munkára beosztani.  

Ebből következően az ötször nyolc, azaz 40 óra teljes munkaidejét nem fogja tudni 
ledolgozni műszakban. A jelenlegi szabályozás szeptember óta már egyértelművé teszi, hogy 
ezekre a hiányzó órákra ki kell fizetni az alapilletményt vagy az alapbért, hiszen a 
munkáltatás a munkáltató kötelezettsége, munkaszervezési okból nem érheti hátrány az 
egészségügyi dolgozót. 

Most gyakorlatilag arra van lehetőség, hogy a felek önkéntes megállapodást kössenek 
arról, hogy a rendes munkaidőórák, tehát a 40 órás keret terhére is lehet ügyelni. Ehhez egy 
külön megállapodás kell. A törvénytervezet azt a lehetőséget biztosítja, hogy egy ilyen 
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megállapodás nélkül heti 16 óra erejéig rendelhet el az egészségügyi szolgáltató egyoldalúan 
is egészségügyi ügyeletet, ez azonban nem lesz számára egy olcsó megoldás. Ekkor az fog 
történni, hogy nem üres órákat fogunk finanszírozni, tehát nem az történik, hogy ha valakit 
csak 32 órára tudtak vagy 24 órára tudtak egy héten igénybe venni, akkor egyrészt kifizetjük 
neki a 24 óráját, az üres órákat és az ügyeleti díjat, hanem erre a 40 órára tulajdonképpen az 
egészségügyi szolgáltató igénybe veheti őt. 40 órát dolgozik, ez a munkaidő-irányelvvel is 
összhangban van. 

Ami érdekes, hogy ha hétvégén, tehát heti pihenőnapon hívják be, akkor már száz 
százalékos pótlék illeti meg az egészségügyi dolgozót, lehet, hogy nem fogja megérni a 
szolgáltatónak. De ha gyakorlatilag akut munkaerőhiány lép fel, akkor ez egy plusz 
munkaszervezési eszköz, és az egészségügyi dolgozó továbbra sem köteles megállapodni 
abban, hogy e fölött az időkeret fölött megállapodjon. 

Részletes kérdések esetén, ahogy szintén elhangzott, természetesen írásbeli választ, 
vagy helyettes államtitkár asszony bizonyára egyeztetés lehetőségét fogja biztosítani. 

Egy másik terület, amit alelnök úr vetett fel a klinikai szakpszichológusok kamarai 
tagságával összefüggésben, ez szintén a helyettes államtitkár asszony szakterülete. Itt arról 
van szó, hogy ez egy szakmapolitikai kérdés. Jelenleg a törvény ismeri az önkéntes tagságot, 
valóban olyanok esetében, akik már nem végeznek egészségügyi tevékenységet, vagy mert 
elhagyták az ágazatot. Aki szakképesítéssel rendelkezik, az a szakmai kamara tagja lehet, ha 
orvos, egészségügyi dolgozó vagy gyógyszerész. A kérdés úgy merül fel, hogy azok a klinikai 
szakpszichológusok, akik jelenleg bölcsész diplomával, tehát pszichológus diplomával 
rendelkeznek, vagy más alapdiplomával, szakképesítésük megszerzése érdekében egy 
egészségügyi szolgáltatónál dolgoznak, tehát semmilyen egészségügyi szakképesítésük nincs. 
Hogy az ő esetükben a kamarai tagság kötelező vagy nem kötelező, ez nyilván 
szakmapolitikai döntés. A törvénytervezet 87. §-a azt az értékválasztást határozta el, hogy aki 
semmilyen szakképesítéssel nem rendelkezik, az kamarai tagság nélkül is végezheti a 
tevékenységet. Ő nyilván valakinek a szakmai felügyelete alatt fog állni. Ugyanilyen alapon 
egységesen kezelendő az, akkor egy orvostanhallgató is lehetne a Magyar Orvosi Kamara 
tagja vagy egy OKJ-s szakképzésben részt vevő szakdolgozó is lehetne a MESZK tagja. A 
példát azért említem, mert ugyanolyan személyi körről van szó. Nem rendelkezik 
egészségügyi szakképesítéssel, nincs alapnyilvántartása, értelemszerűen működési 
nyilvántartásban sem szerepelhet jelenleg. Tehát az a kérdés, hogy alapnyilvántartással nem 
rendelkező, egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személyeket akarunk-e a kamara 
sorai között látni. Erre ad egyfajta megoldási lehetőséget a törvénytervezet, nyilván máshogy 
is lehet dönteni erről. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Remélem, mindenki megnyugtató választ kapott, mégis 

megkérdezem, hogy a feltett kérdésekre kapott-e mindenki teljes körűen megnyugtató választ. 
Helyettes államtitkár úr kíván válaszolni? 

 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Két 

kérdés maradt csak el, nehogy az legyen, hogy nem válaszoltam minden kérdésre. De itt is 
jelzem azt, hogy egyébként ez az egész a kamarával való egyeztetés után történt, és nagyon 
köszönjük a kamarának a nagyon pozitív gesztusát, hogy az orvosi szakmán kívüli 
munkatársak számára ilyen nyitott volt, és ez a folyamat beindult, és egy régi méltánytalanság 
így rendeződik. 

Garai képviselő úr jelzésére még egyszer visszatérve: megerősítem Kiss képviselő úr 
jelzését, valóban a gyógyszerésznek eddig is csak akkor volt joga a hatóanyagon belül 
módosítani, ha nem volt beikszelve a helyettesíthetőség. Ez jogszabályi feladat volt egyik 
oldalról, másik oldalról a generikus helyettesítést eddig is előírta a jogszabály, csak éppen 
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nem működött. A korbácsrendelettel próbálta kikényszeríteni korábban, és igazából nem 
működött a jogszabály, nem volt végrehajtható. Tehát a szándék korábban is megvolt arra, 
hogy adott hatóanyagon belül, ha a szakorvos ezt lehetővé teszi, ez megtörténjen, csak mi azt 
gondoljuk, hogy ezt másképp, például az ösztönző segítségével kell a gyógyszerészek 
körében, és az igaz, hogy abszolút fontos szerepük van és központi szerepük van ebben a 
kérdésben a gyógyszerészeknek, és nem restrikcióval, hanem ösztönzéssel, a fenti veszteségek 
mentén kell őket érdekeltté tenni ebben. 

A dohányosok kapcsán visszatérve a kérdésre, hogy még egyszer pontosítsam, amiről 
beszéltünk: azok a dohányosok, akik restriktív asztmában szenvednek egyidejűleg, ez egy kis 
szám vagy közepes nagyságú szám, csak ezeknél nagyon drága – mint tudjuk – terápiával 
lehet csak elvileg még a COPD-ből kihozni őket, vagy jó állapotban tartani, és ez az, ami 
tragikus akkor, amikor az illető tovább dohányzik. Ez a fajta ellentmondás a szörnyű ebben, 
hogy iszonyú drága gyógyszert költeni olyan betegre, aki tulajdonképpen ellenáll a 
terápiának. 

Itt vetjük fel azt a lehetőséget, hogy ha ő hajlandó részt venni ebben az ingyenes 
leszoktató programban, akkor ennek mentén lehet őt preferálni. Ha nem hajlandó részt venni 
benne, akkor az egy nehéz helyzet, mert akkor egy teljesen zárt körré változik a dolog és 
tehetetlenekké válunk tulajdonképpen az ő gyógyítása érdekében. 

Igazából az off-labelre, Nagy Kálmán képviselő úr kérdésére válaszolva, a 80. § 
tárgyalja ezt a kérdést. Úgy fogalmaz a szöveg, hogy akkor is lehet indikáción túli 
gyógyszerrendelés keretében a rendeletet alkalmazni, ha adott indikációban a 
forgalomhozatalra engedélyezett gyógyszerhez a beteg hozzájutása olyan aránytalanul nagy 
mértékben akadályozott, ami a gyógyszeres kezelés megkezdésének késlekedése miatt 
visszafordíthatatlan egészségkárosodáshoz vezethet. b) jogszabály szerinti bizonyítékok 
alapján adott gyógyszer indikáción túli alkalmazásával esély van a gyógyszeres kezelés 
sikerességére, illetve a beteg állapotának javítására vagy stabilizálására. 

Ez egy kicsit bonyolultan hangzik, a konkrét esetet majdnem mindannyian ismerjük. 
Van egy szemészeti betegség, kétfajta gyógyszer létezik, ugyanaz a hatóanyag. Az egyiknek 
az indikációjában szerepel, és ennek az ára többszöröse, több tízszerese a másik 
hatóanyagénak, és jelenleg a két gyártó nem engedélyezi kölcsönösen a felhasználhatóságot. 
Mi történik? A szemész szakma gyakorlatilag illegálisan a rendelőkben mégiscsak beadja az 
olcsóbbikat a betegeknek, mert egy degenerációs vaksághoz vezető betegséggel állnak 
szemben. Ha ez így marad, megvakulhatnak, és ez illegális módon történik. 

Most tulajdonképpen az európai joggyakorlatban a szakorvosnak joga van adott 
esetben, tudva azt, hogy a bizonyíték mind a két esetben áll a két hatóanyagra, csak jelenleg 
nálunk az OGYI engedélyéhez van kötve ez a fajta eljárás. Tehát nálunk az OGYI pedig 
nyilván nem vállalja magára a felelősséget ebben az esetben, mert innentől kezdve bármilyen 
kártérítési per alanya az OGYI lesz. Egy ilyen zárt rendszer alakult ki, ahol tulajdonképpen a 
betegek egy része megkapta a várólistán nagyon nehezen, hosszú idő alatt és rengeteg 
visszásság árán az igazi, drága gyógyszert, a másik hatóanyagot nem kaphatta meg, csak 
illegálisan. 

Itt ezt kinyitja ez a rendszer a fentiek mentén, mert lehetővé teszi ennek az orvoslását, 
hogy a szakorvos akkor a beteg a továbbiakban leírt részletes felvilágosítása mellett dönthet 
úgy, OGYI-engedély nélkül is, hogy ő a másik hatóanyagot használja, mert a beteg egyébként 
olyan súlyos állapotba kerülhet, hogy megvakul. Erről van szó. 

Egyébként ez jóval puhább az európai gyakorlatnál, én magam is azon vagyok, hogy a 
szakorvos felelőssége egyértelmű, ő a szakorvos, de én sokkal több mindennel ruháznám fel a 
szakorvost e tekintetben. Köszönöm szépen.  
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Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel az első napirendi pont vitáját lezárom. Szavazásra 
teszem fel a kérdést, hogy mint első helyen kijelölt bizottság, az egyes egészségügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/4857. számú törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságával ki ért egyet! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem ért egyet az általános vitára 
bocsátással? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm. 

A többségi bizottsági vélemény parlamenti ismertetésére Bene Ildikó alelnök asszonyt 
kérném fel, a kisebbségi véleményt pedig Kovács Tibor képviselő úr mondja el. Köszönöm 
szépen. 

Az első napirendet ezzel lezárom. Köszönöm helyettes államtitkár úrnak és 
munkatársainak a megjelenést. 

Áttérünk a második napirendi pont tárgyalására, folytatjuk munkánkat. Technikai 
vonatkozásban szeretném a bizottság tagjaival ismertetni, hogy formálisan szünet 
elrendelésére nem kerül sor, az igény szerinti szünetet mindenki a vita általános részében 
próbálja realizálni. 

A helyi önkormányzatokról szóló T/4864. számú törvényjavaslat 

A második napirendi pontunk a helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat 
T/4864. számon lett benyújtva, az általános vitára bocsátásáról tárgyal a bizottság. Tisztelettel 
köszöntöm a Belügyminisztérium részéről Farkasné Gasparics Emese helyettes államtitkár 
asszonyt és Bitay Márton főosztályvezető urat, és a NEFMI egészségügyi államtitkárság 
részéről Varsi Erika osztályvezetőt, mint előadókat. Kérem, foglaljanak helyet az asztalnál! 

Mielőtt a napirendi pont tárgyalását elkezdenénk, a jegyzőkönyv kedvéért a 
következőt szeretném ismertetni a bizottság tagjaival, mert felvetődött Kiss képviselő úr 
részéről a bizottsági munkában esetleg az időkeret alkalmazása a korábbi napirend tárgyalása 
kapcsán. Akkor erre nem szerettem volna semmiképpen reflektálni, mert az egészségügyi 
törvénynél első helyen kijelölt bizottság az Egészségügyi bizottság. 

Nyilvánvalóan a bizottság is házszabályszerűen működik, a Házszabály 76. §-a a 
jegyzőkönyv kedvéért mondom, a következőképpen rendelkezik. A 76. § szerint a bizottsági 
ülésen a vita lezárására a napirendi pont esetében az 59. § szabályait kell alkalmazni azzal, 
hogy a vita lezárását bármely képviselő javasolhatja. 

Tehát amennyiben a képviselőtársak, bárki a bizottságból ezt alkalmazni kívánja, a 
joggal élni kíván, természetesen ezt szavazásra fogom feltenni. Az első napirendi pontot 2 óra 
55 percig tárgyaltuk, áttérünk a második napirendre. Az írásos javaslatot kiegészítve a 
Belügyminisztériumot, illetve az egészségügyi államtitkárságot illeti a szó. Helyettes 
államtitkár asszonynak adom meg először a szót. 

Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Tisztelettel köszöntöm önöket, és igyekszem tekintettel lenni az önök idejére. 

Az önkormányzati törvény egy rendkívül hosszú, közel egyéves munka után született 
meg és került önök elé, amely annak a folyamatnak a sorába illeszkedik, amely az állam 
közjogi szerepét átértékeli, és amit az alaptörvény képvisel, és így az alaptörvénytől kaptuk 
meg azt a felhatalmazást, hogy az új önkormányzati rendszer kereteit kialakítsuk. 

Néhány szóban szeretném csak összefoglalni, indokolni azt, hogy ez a törvény miért 
ilyen tartalommal került önök elé. 

Olyan riasztó reálfolyamatok kezdtek az önkormányzati rendszerben megmutatkozni, 
ami az önkormányzatok eladósodottságát, működési forráshiányát vagy az állam által delegált 
feladatok sorát és összevisszaságát jellemezte, hogy az önkormányzati rendszer minden 
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résztvevőjében megfogalmazódott az az igény, hogy változtatni kell. A változtatás kereteit az 
alaptörvény, illetve az önkormányzatok európai chartájában megfogalmazott jogok határozták 
meg, így a vezérlőelveket könnyű volt figyelembe venni, ugyanakkor viszont ezt a keretet 
kitölteni és átállítani az önkormányzati rendszert egy önfenntartó, öngondoskodó, 
kiegyensúlyozott gazdasági, szilárd alapokat biztosító működésre, meglehetősen nehéz. 

Leginkább a jogalkotót, itt a Belügyminisztériumot, mint a szabályozásért felelős 
szervet az vezette, hogy letisztítsa az önkormányzati feladatokat, és ebben a nagy 
összevisszaságban valamiféle rendet teremtsen, prioritást adjon a helyi közügyeknek, a helyi 
közszolgáltatásokra koncentráljon. Ezért a törvény maga egy keretjellegű jogszabály, 
amelyben a feladatokat ugyan meghatározzuk mind a települési, mind a területi 
önkormányzati szinteken, azonban a feladatok tartalmát az ágazati jogszabályok fogják 
tartalommal meghatározni. 

Tehát ilyen értelemben az önkormányzati törvény is csak egy lehetőséget nyújt arra, 
hogy egy korszerűbb és a közszolgáltatásokat jobban és színvonalasabban biztosító rendszer 
működjön. 

A feladatokat és hatásköröket természetesen olyan módon kellett a rendszerben 
meghatározni, amelyben egyensúlyban van maga az önkormányzat, a tisztségviselői és a 
hivatali apparátusa is. Ugyanakkor meg kellett tartani éppen a demokrácia jegyében az 
önkormányzatok döntési szabadságát, a gazdálkodástól a társulásokon keresztül mindenütt. 

Ez a feszített tempó, még ami az önkormányzati rendszer átalakítását jellemezte, 
azonban szerencsére nem jelentett gátat abból a szempontból, hogy az önkormányzati 
érdekszövetségekkel, magukkal az érintett önkormányzatokkal a legkülönbözőbb fórumokon 
vagy a közigazgatási rendszert képviselő ágazatokkal tárcaszinten a megfelelő egyeztetéseket 
lefolytattuk. Így alakul ki magának a törvénynek a szerkezete, amelyet szeretnénk, ha 
általános vitára alkalmasnak találnának és támogatnák az elfogadását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az egészségügyi tárca részéről kérnénk a reflexiót. 

Varsi Erika osztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) kiegészítése 

VARSI ERIKA osztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az önkormányzati 
törvény koncepciójának tárgyalása során mindvégig arra törekedtünk, hogy a Semmelweis-
tervvel, a Semmelweis-tervre vonatkozó kormányhatározattal, az egészségügyi tárca 
elképzeléseivel összhangba hozzuk azokat a rendelkezéseket, amelyek az egészségügyi ágazat 
vonatkozásában bekerülnek az önkormányzati törvénybe. 

Azt hiszem, hogy a hosszú egyeztetések során ezt a konszenzust sikerült is 
megteremteni. Most úgy gondoljuk, hogy mindazok a feladatok, amelyeket továbbra is az 
önkormányzati törvény tervezete az önkormányzatok feladatává kötelezővé tesz, nevezetesen 
az alapellátást, amelynek a definícióját pontosan az egészségügyi törvény határozza meg, 
sikerült elérnünk, és azt az eddig önkormányzati feladatot jelentő fekvőbeteg-ellátást, amely a 
továbbiakban az állam fenntartásában kíván működni, oly módon oldottuk meg, hogy ez az 
önkormányzati törvénybe nem került bele, mint kötelező önkormányzati feladat.  

Nem tudom, mit mondhatnék még erről. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen a két minisztérium álláspontját, és a képviselő hölgyeket 

és urakat illeti a szó. Kovács Tibor képviselő úr! 

Kérdések, észrevételek 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 
kormány képviselői egy hosszú előkészítő folyamatról beszélnek. Ez valóban így volt. Ezen 
előkészítő folyamatban számos olyan elem kikerült a szabályozásból, ami meglehetős vitákat 
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kavart az önkormányzati szférában. Sajnálatos ugyanakkor, hogy diszkriminatív módon csak 
bizonyos érdekképviseleti szervezetekkel voltak hajlandóak egyeztetni, bizonyos 
szervezeteket viszont kizártak ebből a lehetőségből, nyilván politikai megfontolásból, amit 
meglehetősen kritizálunk. 

Az az összefoglaló vélemény mégis, annak ellenére, hogy számos nagyon durva elem 
úgymond ebből a szabályozásból kikerült, mégis azt kell mondanunk, hogy jelentősen 
korlátozza az önkormányzati jogosítványokat, és bizonyos elemeket pedig egyszerűen 
alkalmazhatatlannak és működésképtelennek tartunk. Szeretnék itt konkrétan arra gondolni, 
amikor előírja a tervezet, hogy 2000 fő alatti önkormányzatok önálló hivatalt nem tarthatnak 
fenn, ez abszurd helyzeteket eredményezhet, hogy ha nem javítanak vagy nem finomítanak 
ezen a szabályozáson. 

Előfordulhat olyan, hogy egyes térségekben, akár Borsod északi részén, akár 
Baranyában ennek a feltételnek esetleg 15-20 önkormányzat összesen tud megfelelni, mert a 
lakosságszámuk olyan alacsony. Ez földrajzilag elképzelhetetlen helyzetet eredményezhet, 
olyat, hogy esetleg egy lakosnak 40-50 kilométert kell utaznia a térségen belül ahhoz, hogy az 
ügyeit intézni tudja. A jelenlegi közlekedési körülmények és feltételek között ennek 
egyszerűen nem lehet megfelelni. Ez nem az állampolgárok érdekében születő javaslat, és 
elfogadhatatlan ebből a megfontolásból. 

Ugyanakkor üdvözöljük, hogy a korábbi fideszes kritikák ellenére megmarad az 
önkéntes társulás formája. A korábbi kormányzat ezt bizonyos esetekben kötelező 
társulásként határozta volna meg, ezt nem támogatta az akkori ellenzék, és a kétharmados 
szabályozás miatt nyilván ez nem kerülhetett be a szabályozásba. Örvendünk viszont, hogy 
mégiscsak meggondolták magukat és legalább az önkéntes társulás további működését 
támogatják. 

Furcsa szabályozás, bár a kormány képviselője utalt arra, hogy az önkormányzatok az 
elmúlt időszakban jelentősen eladósodtak, ez elsősorban megyei önkormányzatokra, a Fidesz 
által vezetett megyei önkormányzatokra igaz, és itt most nem szeretnék vitát nyitni, hogy 
ennek mi volt az oka, mert vannak érvek és ellenérvek, az egyik oldal és a másik oldal 
részéről is.  

Tehát indokoltnak tűnik egy ilyen korlát. Az előző kormány is próbálkozott ilyen 
korlátozással, akkor az ellenzék ezt nem támogatta. Ugyanakkor ennek van egy abszurd 
mértéke, ugyanis nem határozza meg a jogszabály, hogy milyen kötelezettségvállalás 
mértékéig kell a kormány engedélyét kérni. Ez abszolút értelemben azt jelenti, hogy százezer 
forintos kötelezettségvállalás is esetleg kormányengedéllyel történhet. Itt célszerű lenne 
valami összeghatárt meghatározni, hogy mikor kell kérni a kormány engedélyét, mert ez 
működésképtelenné tehet egyes önkormányzatokat. 

Elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy a kormányhivataloknak az önkormányzatok fölött 
olyan jogosítványai is legyenek, hogy akár önkormányzati rendeletet is hozhasson egy 
kormányhivatal. Ezt az önkormányzati jogok abszolút korlátozásának tekintjük. 

El kell mondani, hogy néhány elem, ami viszont kikerült a szabályozásból, azt 
érthetetlennek tartjuk, és nem is tudjuk elfogadni. Ilyen például, amit korábban éppen a 
kormánypártok kritizáltak nagyon hosszan, hogy az összeférhetetlenségi szabályok lehetővé 
teszik a polgármestereknek országgyűlési képviselőként történő működését. Most ez benne 
maradt a szabályban, tehát nincs ilyen összeférhetetlenség, hogy polgármester nem lehet 
országgyűlési képviselő. Különösen akkor, hogy ha az Országgyűlés létszámát valóban a 
kormánypártok jelentősen csökkenteni kívánják, különösen akkor válik érthetetlenné, hogy ez 
a szabályozás benne marad ebben a törvényben. 

Jelentősen szűkíti a javaslat az önkormányzatok közfeladatainak a körét. A kormány 
képviselője nem utalt rá, de az előző törvényben benne van, hogy a járóbeteg-szakellátás is 
kikerül az önkormányzat kötelező feladatai közül. Meggyőződésünk, hogy ennek a 
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szervezésére és irányítására a kormányhivatalok nem lesznek képesek, ugyanis eddigi 
tapasztalatok szerint is az egészségügyi ellátással kapcsolatban az összes felmerült 
problémával mindig az önkormányzathoz fordultak az állampolgárok, és nem látjuk azt, hogy 
ez a későbbiekben hogyan fog működni. 

Jelentős mértékben korlátozottnak látjuk az önkormányzati autonómiát, és számos más 
elemet lehetne még felsorolni egyébként, ami miatt nem tartjuk általános vitára alkalmasnak a 
javaslatot, és eszerint fogunk szavazni a parlamentben. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes Géza alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tekintettel arra, 

hogy én nem vagyok önkormányzati szakpolitikus, noha a Jobbik önkormányzati 
szakpolitikusai ezt a törvényt több helyen is vitatják, én most nem fogom ezt tenni. Én az 
Egészségügyi bizottság alelnöke vagyok, tehát ilyen szempontból próbálom vizsgálni az önök 
tervezetét. 

Látható, hogy az alapellátás kérdése, és még amit odatettek nagyon helyesen, hogy az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, ez egy kicsit olyan tág fogalom, de ez 
odakerül kötelező feladatként az önkormányzatokhoz, tehát ilyen szempontból azt kell 
mondanom, hogy a régi helyzethez képest nem látok nagy változást, mert a fővárosnál, a 
városoknál, a községeknél ugyanez a feladat megvan. 

Az, hogy a szakellátás megmarad-e az önkormányzatoknál vagy államosítva lesz, 
megmondom őszintén, mi egészségügyi szempontból nézve azért nem tartjuk szörnyűnek, 
mert mind a két esetben lehet jól működtetni ezt az ellátórendszert, egy tény van, sajnos, amit 
a kormányzat az egészségügyi költségvetést látva nem nagyon vesz tudomásul, hogy ezekhez 
pénz kell alapvetően, és utána egészen jól lehet működtetni, akár állami tulajdonban van, akár 
önkormányzati tulajdonban van. 

Tehát gyakorlatilag annyival fejezném be a felszólalásomat, tényleg röviden, hogy mi 
ezt a javaslatot az előbb elmondottak miatt tartózkodással fogjuk „jutalmazni”, azaz nem 
támogatjuk, de nem is ellenezzük az általános vitára való alkalmasságát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zombor Gábor képviselő úr! 
 
DR. ZOMBOR GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Először én is egészségügyi 

bizottsági szempontból javaslom általános vitára alkalmasnak ezt a törvényt, hiszen az előbb 
már megtárgyaltuk az állami működtetését, illetve kaptunk bizonyos információkat az 
egészségügyi ellátórendszer állami működtetésével kapcsolatban. Amikor itt mind az 
önkormányzatokkal kapcsolatban, mind az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatban 
beszélünk, akkor annyi objektivitást tételezzünk fel magunkban, hogy a problémákat is 
lássuk, hogy mind a két rendszernek milyen problémái voltak az elmúlt időszakban. 

Tehát egy kicsit talán furcsa, hogy mondjuk egy prosperáló város polgármestereként 
támogat az ember egy olyan törvényjavaslatot, amelynek a rendelkezései között azért vannak 
autonómiaszűkítésről szóló rendelkezések. Hozzáteszem, a Megyei Jogú Városok 
Szövetségének jelentős számú módosító javaslata fog érkezni a törvényjavaslathoz. Vannak 
olyan részek, amelyeket mi sem tudunk ebben támogatni. De szolidárisak kell hogy legyünk a 
kistelepülésekkel. Hiszen ez a törvénytervezet döntően az úgymond önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetbe került és főleg kisebb települések további sorsán fog segíteni, és ott 
tisztázza azokat az ellátandó feladatokat, ott von be nagyobb állami szerepvállalást, ahol 
igazából szükséges. 
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A nagyobb településeknél, azok a települések, amelyek nagyobb lehetőségekkel 
rendelkeznek, ott ad lehetőséget arra, hogy nem is az Ötv.-ben, hanem más ágazati 
törvényekben, hogy a korábbi feladataik nagy részét el tudják majd látni. 

Tehát úgy gondolom, hogy ebből a szemszögből is érdemes ezt a törvényt vizsgálni, és 
biztos, hogy nagy vita lesz a különböző tárgyalási folyamatokban, de hosszú távon szükséges 
az önkormányzati rendszer újraszabályozása. Egyébként a megyei önkormányzatokkal 
kapcsolatban nem tennék ilyen különbségeket, hogy most melyik volt fideszes és melyik nem 
volt fideszes, mert általánosságban el lehetett mondani, hogy a megyei önkormányzatok 
anyagi helyzete ellehetetlenült az elmúlt időszakban, és egy adósságrendezési eljárás történt, 
pont az egyedüli volt szocialista vezetésű Heves megyében.  

Tehát ha már objektívak akarunk lenni, akkor ezt vegyük figyelembe. Ezt azért 
mondom, hogy egységesen a különböző pártszínektől függetlenül a megyék helyzete elég 
nehéz volt. 

Tehát ajánlom ezt a törvényt a bizottság jóindulatú figyelmébe azzal, hogy az önkéntes 
társulások megmaradása egészségügyi ellátási szempontból is fontos, hiszen jól működő 
ügyeleti társulások vannak ezeken a területeken. Legalábbis amit én tapasztalok a saját 
környezetemben, és ezt igyekszünk a jövőben is megtartani, és az is biztos, hogy a nagyobb és 
tehetősebb településeknek valamilyen szinten segíteni kell és szolidárisnak kel lenni a 
környezetükben lévő, kisebb lehetőségekkel rendelkező településekkel, bármilyen meglepő is 
az én számból. 

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm polgármester úr, képviselőtársam szavait. Kérdezném, 

hogy a bizottság többi tagjának van-e ehhez a napirendhez kérdése. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, akkor miután a Belügyminisztérium a benyújtó, megkérdezném helyettes 
államtitkár asszonyt, hogy kíván-e reflektálni az elhangzottakra. 

Farkasné dr. Gasparics Emese helyettes államtitkár (Belügyminisztérium) 
válaszai a vitában elhangzottakra 

FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 
Köszönöm szépen a támogató szavakat is a polgármester úrtól, a képviselő úrtól, és szeretnék 
azért néhány szóban reagálni az elsőként szóló képviselő úr kritikáira. 

Bocsásson meg, hogy ha visszakérdeznék, hogy kire gondol, hiszen éppen a 
belügyminiszter úr kezdeményezésére nemhogy a kötelező érdekszövetségeket hívták meg az 
Önkormányzati Egyeztető Fórumra, hanem azokat az érdekszövetségeket is, amelyek nem 
rendelkeznek országos minősítéssel. Azok is részt vettek, mint az egyeztetés alanyai vagy 
kezdeményezői, és az észrevételeiket elmondhatták a munkafolyamatban, különböző 
fórumokon, kapcsolódó törvényekben, az önfenntartó, öngondoskodó önkormányzati elv 
kialakításának gyakorlatához kifejezetten kértük, hogy adjanak javaslatokat, tanácsokat. Az 
utolsóként megalakult Budapesti Önkormányzati Szövetséget a megalakulását követően 
azonnal bevonta a minisztérium a munkába. 

Megkérdezhetem, hogy kire gondolt, amikor azt mondta, hogy mégiscsak 
diszkriminatív volt ez az egyeztetés? 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Nem tudom, hogy a Baloldali Önkormányzati Közösséget 

meghívták-e például. 
 
FARKASNÉ DR. GASPARICS EMESE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): 

Minden önkormányzati szövetséggel leültünk tárgyalni. De hivatalosan olyan szövetség 
nincsen, tehát a polgármesterek… és egyébként az elektronikus egyeztetési 
kötelezettségünknek eleget tettünk, a honlapon is azonnal és meg kell mondanom, hogy 
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nagyon sok állampolgár, önkormányzati jegyző, polgármester a honlapra kitett tervezetekre, 
koncepcióra tett észrevételt, méghozzá sokukét meg is köszöntük, mert nagyon értelmes, 
hasznos javaslatokat fogalmaztak meg. 

Az önálló hivatal és a lakosságszámhoz kötötten működtetett hivatalokra vonatkozóan 
engedje meg, hogy még annak az elvnek, amely a szabályozást képezte valamilyen módon, 
tehát az nyilvánvaló volt az önkormányzatok elmúlt húszéves működésének értékelésénél, 
hogy a kis önkormányzatok nem tudják gazdaságilag megfelelően megalapozni akár az önálló 
hivatal fenntartását sem. Nagyon sokszor az az abszurd helyzet jött létre, hogy az 
önkormányzat, a hivatal volt az egyetlen munkáltató egy adott településen, tehát ahelyett, 
hogy ők szolgálták volna ki a település lakosságát, dolgozóit, ilyen másodlagos funkciókat 
kellett felvállalni. Ugyanakkor a körjegyzőségek nagyon sok jó tapasztalattal is szolgáltak 
arra, hogy valóban nem kell túlságosan egy település, egy hivatal elvet szolgálni vagy arra 
szorítkozni, hanem a feladatokat a hatékonyságuknak megfelelően sokkal jobban meg lehet 
szervezni, és a közügyeket, közszolgáltatásokat e tekintetben. 

Úgy tűnik, elkerülte képviselő úr figyelmét, hogy igaz ugyan, hogy benne van a 2000 
fő lakosságszám, de benne van az is, hogy legfeljebb 7 település tarthat fenn közös hivatalt, 
ahol nem éri el az adott lakosságszámot, és mivel ezek egy járáson belüli településekként 
működnek, ez azt jelenti, hogy 30 kilométeres körzetben vannak ezek a települések, amelyek 
földrajzilag elhelyezkednek. Valóban abban igaza van, hogy a közlekedés megszervezése és 
ad abszurdum átalakítása az egy következő feladat, amelyet az önkormányzati rendszerrel 
összhangban kell megvalósítani, de ebben például majd a polgármesteri hivataloknak 
meglehetősen nagy szerepük lesz, hogy ezt biztosítsák. 

Azt említette, hogy elfogadhatatlan a törvényességi felügyeleti jogkörben az 
önkormányzat mulasztásának kiküszöbölésére tett kísérlet. Ha nem adunk az önkormányzatok 
mulasztásának, törvényi kötelezettségének ellensúlyozására eszközt annak a kezébe, aki 
ellenőriz, akkor gyakorlatilag ugyanabba a helyzetbe kerülhet maga a rendszer, hogy az 
önkormányzati működés megakadályozhat tulajdonképpen bizonyos állami, központi célok 
megvalósítását is.  

Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy ez az úgynevezett aktuspótlás lehetősége 
kizárólag a bíróság döntését követően áll a kormányhivatalok rendelkezésére, tehát 
maximálisan megpróbáltuk a törvényes kereteket megszabni arra, hogy mikor avatkozhatnak 
be még a törvényességi felügyeleti jogkört gyakorlók is az önkormányzati működésbe. 

Köszönöm szépen mind az alelnök úr, mind pedig képviselő úr támogató szavait. 
Természetesen ez az általános vita arra alkalmas a jogalkotás folyamatában, hogy a különböző 
tapasztalatok és elképzelések szerint, ha szükséges, akkor jobbító módosító indítványokkal 
segítsék a végleges rendszer kialakulását. Köszönöm szépen. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. A képviselő urak remélhetőleg megkapták a 
feltett kérdéseikre a választ. Akkor a második napirendi pont vitáját ezzel lezárom, és 
szavazásra teszem fel a kérdést. Ki az, aki egyetért a helyi önkormányzatokról szóló T/4864. 
számon benyújtott törvényjavaslat általános vitára bocsátásával? Aki egyetért, kérem, igennel 
szavazzon! (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki nem ért egyet? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. 

Kérdezem képviselő urakat, hogy kisebbségi előadót kívánnak-e állítani. (Kovács 
Tibor: Nem lehet megosztani? – Dr. Gyenes Géza: Én nem kívánok most szólni.) Akkor a 
bizottság kisebbségi véleményét Kovács képviselő úr mondja el, többségi véleményt nem 
kívánunk a parlamentben mondani.  

Köszönöm szépen a napirendi pont előadóinak a jelenlétét. 
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A munka törvénykönyvéről szóló T/4786. számú törvényjavaslat 

Folytatjuk munkánkat. A munka törvénykönyvéről szóló törvényjavaslat általános 
vitára bocsátása szerepel harmadik napirendi pontként, amely T/4786. számon lett benyújtva. 

Tisztelettel köszöntöm a napirend előadóit, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 
Kardkovács Kolos államtitkár urat… 

 
DR. JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Jáczku 

Tamás főosztályvezető vagyok, Kardkovács úr egy másik bizottsági ülésen van. 
 
ELNÖK: Tehát főosztályvezető úr, és az egészségügyi államtitkárság részéről Raffay 

Bálint szakmai tanácsadó és Tóth Ibolya szakértő. Kérném, hogy foglaljanak helyet az 
asztalnál. Akkor az írásos anyag szóbeli kiegészítésére kerül sor. Először a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, majd az egészségügyi államtitkárság részéről. 

Főosztályvezető urat kérném, hogy a munka törvénykönyvének általános 
ismertetésének rövidre fogása mellett elsősorban az egészségügyi tárgyú részére próbáljunk 
koncentrálni, mivel az Egészségügyi bizottság ülésén vagyunk. Köszönöm szépen. Önt illeti a 
szó! 

 
DR. JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
 
ELNÖK: Egy mondat erejéig néhány percre alelnök asszonynak átadom az elnöklést. 

Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés vezetését Jánosiné dr. Bene Ildikó, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 

Dr. Jáczku Tamás főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

DR. JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tehát a 
munka törvénykönyvének, ezen előterjesztés elkészítésének a rövid története az, hogy még 
tavasszal a Széll Kálmán munkaterv előkészítése során felvetődött az, hogy nemcsak 
különböző gazdasági és közgazdasági szempontokból kell azt vizsgálni, hogy 
Magyarországon a foglalkoztatás hogyan növelhető, hanem pont a szabályozás tekintetében 
is. 

A mi munkacsoportunk megvizsgálta különböző európai és Európán kívüli 
államoknak a munkajogi jogszabályait, összehasonlító elemzéseket végeztünk. Sajnos arra 
derült fény, hogy a mi magyarországi munkaügyi, munkajogi szabályozásunk sok tekintetben 
sokkal bürokratikusabb, megnehezíti a munkáltató és a munkavállaló együttműködését, és 
egyéb tekintetben is, ha jogi szempontból nézzük, ez a munka törvénykönyve, amely jelenleg 
hatályban van, egy 1992-es törvény, teljesen más gazdasági és piaci körülmények között 
született, mint amely a mai modern gazdaság elvárásának megfelelne. 

Tehát ebben az esetben ezért került sor az új munka törvénykönyvének az 
előkészítésére, amely egyébként a korábbi jogalkalmazói tapasztalatok, az Alkotmánybíróság, 
az országgyűlési biztosoknak, illetve a lisszaboni szerződés alapján elfogadott zöld könyvnek 
a rendelkezéseit kívánja átvezetni. 

Ennek során, hogy ez a végleges verzió, ami önök előtt hever, elkészüljön, valamikor 
a nyár elején megjelent a honlapunkon, tehát ennek a törvénynek az első verziója, ami pusztán  
a tudományos élet képviselői által előkészített szövegezés volt, és a nyár folyamán számos 
alkalommal szociális konzultáció lefolytatására került sor. Ennek következtében az ott 
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benyújtott több mint 300 javaslatnak az átvezetésével és a partnerek igényeinek 
meghallgatásával, megtárgyalásával került sor ennek a szabályozásnak a kidolgozására. 

Tehát az új Mt., hogy az elnök úr rendelkezését figyelembe vegyem, annyit szeretnék 
ehhez általánosságban hozzátenni, a részletekbe tényleg nem kívánok belemenni, hiszen ez 
egy kódex, és hosszasan tudnám azt sorolni, hogy milyen újdonságokat hozott be ez a 
szabályozás, tehát azt mindenképpen el kell mondani, hogy ez a munka törvénykönyve kódex 
egy általános szabályozás. Tehát az, hogy az egészségügyi ágazatban hogyan, milyen 
szabályozásra kerül sor, ez majd az egészségügyi ágazatnak lesz a feladata, hiszen jelenleg is 
a különböző egészségügyi intézményekben alkalmazott közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény csak visszamutat a munka törvénykönyvére, abban az esetben, hogy milyen 
szabályokat kell amúgy a munka törvénykönyvéből alkalmazni. 

Tehát ettől függetlenül, hogy az egészségügyi tárca, illetve a kormány miben 
gondolkodik az egészségüggyel kapcsolatban, ez jelenleg ezt a munka törvénykönyvét nem 
érinti. 

A munka törvénykönyvével kapcsolatban, ami esetleg még a különböző egészségügyi 
szolgáltatókat, akik a munka törvénykönyve szerint foglalkoztatnak alkalmazottakat, milyen 
tekintetben érinti, például az ügyelet és a készenlét kérdése. Ebben a korábbi gyakorlattól nem 
tér el a jelen tervezet, a megfogalmazása pontosodik, de semmiféle jogi kihatásában nem fog 
változásokat előidézni ebben a tekintetben. 

A másik, ami esetleg ennek a bizottságnak a szempontjából fajsúlyosabb kérdés, a 
pótlékok kérdése. Ebben a tervezetben már az úgynevezett délutáni műszakpótlék intézménye 
megszüntetésre kerül, de ezzel kapcsolatban viszont az éjszaka, ez a 15 százalékos délutáni 
műszakpótlék kivezetésre kerül, de az éjszakai műszakpótlék viszont jelentősen kiterjed, 
hiszen eddig 22 órától 6 óráig volt az éjszakai műszakpótlék, most ez előjön, már 18 órától 
reggel 6 óráig jár, és 30 százalékos, tehát jóval magasabb mértékben, mint a jelenlegi 
szabályozás szerint. 

Hogy az egészségügyi ágazatban milyen jellegű műszakpótlékokat fog meghatározni a 
későbbiek folyamán, úgy gondolom, hogy ez a törvény ezzel kapcsolatban nem annyira 
fontos, tehát az egészségügyi ágazat szempontjából, ez majd a későbbi jogalkotásnak a 
kérdése, és úgy tudom, hogy ez már szerepel is a jövő év első félévi jogalkotási tervében is. 

Nagyjából bevezetőnek ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A NEFMI hozzáfűznivalóját kérném! 

Dr. Raffay Bálint szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
kiegészítése 

DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. A benyújtott törvénytervezettel kapcsolatban azt 
tudom elmondani, hogy a kormány által benyújtott törvényjavaslattal kapcsolatban a NEFMI-
nek jelenleg nincsen külön álláspontja. 

Amit egészségügyi ágazati szempontból szeretnék kiemelni, az a nagyon fontos 
kérdés, hogy az egészségügyi ágazatra jelenleg is vannak önálló munkajogi szabályok, 
elsősorban a 2003. évi LXXXIV. törvényben, a jogállási törvényben, de értelemszerűen a 
közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeletében is megjelennek ilyenek, elsősorban 
a pótlék, pótszabadságok, munkaidő-kedvezmények körében. 

Nyilvánvaló, hogy önmagában abból is, hogy a munkaidő-irányelv eltérési lehetőséget 
biztosít az egészségügyi ágazat számára, szabályozási kényszer következik. Tehát az új 
munka törvénykönyvével összefüggésben az egészségügyi ágazati munkajogot felül kell 
vizsgálni. Ez igaz a közalkalmazotti ágazati szabályozásra is, és az általános munkajogi 
szabályokra is. Ebben a körben az általános indoklás 14. pontjában a 86. oldalon is megjelenő, 
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arra a kitételre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a munka törvénykönyve a jelenlegi 
gyakorlattól eltérően az új szabályozás szerint nem fog kiutalásokat tartalmazni, hogy az 
ágazati szabályok hol, mindenhol térhetnek el. Gyakorlatilag azzal együtt, hogy az új Mt. a 
munkaviszony szabályozásának a teljességére törekszik, meghagyja a lehetőséget arra, hogy 
az egyes ágazatok saját ágazati munkajogi szabályok keretében rendezzék úgy a 
munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, ahogy azt az ágazati sajátosságok indokolják. 

Tehát ezeket az eltéréseket nem lehet megtalálni a tervezetben, és ez ilyen 
szempontból szándékos. Valóban 2012 első félévében sor kell hogy kerüljön egy 
egészségügyi ágazati munkajogi jogalkotásra, ennek a kidolgozásában együtt fogunk működni 
természetesen a nemzetgazdasági tárcával, illetve az érintett társszervezetekkel, és ehhez a 
nagy munkához majd annak idején természetesen a bizottság szíves segítségét is kérni fogjuk. 

Én a magam részéről további rendelkezéseket nem emelnék ki, ha kérdés van, szívesen 
válaszolok. 

Azt szeretném még kiemelni, arról szeretném még tájékoztatni a bizottságot, hogy a 
csütörtöki napon az egészségügyi ágazati érdekegyeztető tanácsot miniszter úr összehívta, 
ahol napirend lesz a munka törvénykönyve.  

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

 
ELNÖK: Nagy Kálmán képviselő úr, majd Kovács Tibor képviselő úr! 

Kérdések, észrevételek 

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Egyetlen dolgot világossá akarunk tenni. Azt nem 
tudjuk elfogadni, hogy olyan jelleggel jelenjen meg a törvény, hogy a délutáni pótlék 
megszűnik. Ezt egyszerűen nem tudjuk elfogadni. 

Nekünk az a véleményünk erről, hogy lehetővé kell tenni akkor azt, hogy aki három 
műszakban dolgozik, mert az intézményben a működésének a jellege úgy határozódik meg, 
hogy nem lehet más formában dolgoznia, ilyen nagy megyei kórházakban  500-1000 fő között 
változik jelenleg, ezeknél a délutáni műszakban lévő pótlékot akkor úgy kellene 
meghatározni, hogy az első négy órában végzett munkavégzésre nem kap pótlékot, a második 
négy órában pedig 30 százalékos pótlékot kap. 

Ha erre megvan a jogszabályi lehetőség, akkor tudjuk támogatni ezt a szabályozást. Ez 
azért van, mert a reális alapja ennek az, hogy a betegnek a megítélése, a felelősség, ami a 
szakdolgozókra hárul, egészen más az éjszakai, illetve a délutáni műszakban, mint amikor a 
nappali időszakban sokkal több orvos és sokkal több nővér áll rendelkezésre, hogy 
kompenzálja a felmerülő problémákat, tehát a munka mennyisége megnövekszik. A pótlék itt 
nem véletlen, és nemcsak formai jellegű, hanem abszolút egyértelmű, valós alapokon 
nyugszik. Úgyhogy tisztelettel kérjük ennek a beépítését. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Tibor képviselő úr! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Igen határozott álláspontunk van a javaslattal kapcsolatban. Durván fogalmazva az a 
véleményünk, hogy XIX. századi viszonyokat teremt a munka világában ennek a 
törvényjavaslatnak az elfogadása. Abszolút mértékben korlátoz munkavállalói jogokat, 
munkavállalókat tesz teljes mértékben kiszolgáltatottá a munkaadók részére. Megszűnik, 
gyakorlatilag már megszűnt az érdekképviseleti fórum, ahol az érdekképviseleteknek módjuk 
volt munkajogi kérdésekkel kapcsolatban a véleményüket elmondani és azt érvényesíteni.  

Gyakorlatilag az érdekképviseleti vezetők munkajogi védelmének megszüntetése 
érdemben azt fogja eredményezni, hogy ezek az érdekképviseleti vezetők abszolút mértékben 
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ki lesznek szolgáltatva a munkaadónak, ezáltal zsarolhatóvá válnak, és gyakorlatilag az 
érdekképviselet hatékonysága ily módon nullára redukálódik. 

Szeretném azt elmondani, hogy a kormánynak a mi értékképviseletünk szerint, vagy 
hogyan fogalmazzam, gyakorlatilag azzal kellene foglalkoznia, hogy megerősítse az 
érdekképviseleteket azokon a területeken, ahol sokkal inkább rászorulnának a munkavállalók, 
multinacionális társaságok területén például, ahol sokkal indokoltabb lenne az 
érdekképviseletek létrehozása és támogatása, minthogy a működésük ellehetetlenítése egy 
ilyen új jogszabály elfogadásával. 

Gyakorlatilag vég nélkül lehetne sorolni azokat a példákat, amelyek a munkavállalókat 
érik a szabályozással kapcsolatban, a kollektív szerződés kapcsán, de itt a műszakpótlék 
kérdésében is. Nekem az a határozott álláspontom, hogy aki egyébként e mellé a szabályozás 
mellé áll, az még életében nem volt olyan munkahelyen, ahol vagy folyamatos munkarendben 
dolgoznak a munkavállalók, tehát éjjel-nappal, vásár- és ünnepnapokon és minden hasonló 
napon folyamatosan egész évben, meg az egészségügyben dolgozók is. Egyébként az a 
megoldás, amit Nagy Kálmán képviselő úr mondott, az is egy jelentős visszalépés jelentene a 
jelenlegi szabályozáshoz képest, mert az azt jelentené, hogy a délutáni pótlék 15 százalékkal 
csökkenne a jelenlegi 30 százalékról, úgy tudom. (Zaj, közbeszólások.) De az éjszakai pótlék 
is magasabb, mint a 30 százalék, nem beszélve a hétvégén és az ünnepnapokon végzett munka 
esetében. (Dr. Nagy Kálmán: Hol?) 

Tehát úgy gondolom, hogy ez a szabályozás semmilyen értelemben nem támogatható, 
mert olyan mértékű visszalépést jelent a munkavállalók jogainak védelme szempontjából, 
amit nem lehet támogatni. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes Géza alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elöljáróban megint 

meg kell ismételnem, hogy a Jobbik szakpolitikusai, akik a munkajogban járatos 
szakpolitikusok, az egész munkatörvénykönyv-koncepciót természetesen nem támogatják és 
elítélendőnek tartják, de én ezzel nem szeretnék foglalkozni most, megpróbálom az 
egészségügy szempontjából vizsgálni a munka törvénykönyvének változtatását. 

Gyakorlatilag itt bizonyos szempontból már természetesen elhangzottak olyan 
észrevételek, és egészségügyi szempontú észrevétel az, hogy az egészségügyben dolgozó 
szakszervezetek munkája az érdekvédelemben ettől a jogszabálytól valóban gyengül-e, 
rosszabb lesz. Én is úgy látom, hogy a szakszervezeti jogok bizonyos fajta csökkenése miatt 
az egészségügyi érdekvédelem, ami eddig se állt valami oszlopos lábakon, nem biztos, hogy 
növekedni fog. 

A műszakpótlékok csökkenését ugyanúgy elmondták kollégáim, és Nagy Kálmán 
kollégámmal teljes mértékben egyetértek, hogy ez tényleg kellene, mert a mai 
egészségügyben, ahol se bérfejlesztésre nincs mód, vándorolnak el szakdolgozók, orvosok, ott 
jövedelemcsökkentést elérni, az egy műhiba. Tehát teljesen egyetértek, hogy ezen változtatni 
kell.  

A harmadik, amit én egészségügyi szempontból vizsgálni kívánok, az a 2003. évi 
LXXXIV. törvényre történő hatása, és úgy látom a kodifikált szöveg alapján, hogy nincs 
olyan változtatás a munka törvénykönyvében, amely a 2003. évi, tehát a mi esetünkben 
rendkívüli munkavégzés, amit mi egészségügyi ügyeletnek nevezünk, erre vonatkozóan olyan 
változtatási kényszer lenne. Annál is inkább örülök ennek, mert éppen az előző napirend 
kapcsán tárgyaltuk a 2003. évi LXXXIV. törvényt, és ott végre magam is örömmel vettem 
azt, hogy a tárcával sikerült egyeztetni az álláspontunkat, mármint a szakmai szervezeteknek, 
és a tárca ezt elfogadta. 
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Tehát egy tisztességes jogi alapon lesz az ügyeletben végzett munkának a minősítése, 
úgy, mint elrendelhető, illetve önkéntes munka. 

Megmondom őszintén, amit mi borzasztóan kifogásoltunk az egészségügy 
szempontjából, de hál’ istennek az csak az úgynevezett előző változat, nem tudom, 
osztályvezető úr minek nevezte, hogy valakinek a szakmai munkájának vagy mi a fenéjének, 
vagy írói munkásságának volt a következménye, de ott a gondatlan károkozást 100 
százalékosan óhajtották, teljes kárértéknek megfelelően óhajtották téríttetni. Úgy látjuk – 
legalábbis ha jól látom -, hogy a gondatlan károkozásnál azért ebből visszavettek, mert 
képzeljük el, bár ez nem egészségügyi példa, hogy egy mozdonyvezető gondatlanul kárt okoz 
és a mozdony, ami körülbelül félmilliárdba vagy még többe kerül, azt hogyan fogja tudni 
teljes egészében kártéríteni? Az egészségügyben is vannak olyan drága berendezések, ahol a 
dolgozó sajnos gondatlanul okozhat kárt, és ha neki azt teljesen, száz százalékban ki kellene 
fizetnie, akkor vagy az adósok börtönében ülne, ha lenne ilyen nálunk, vagy még az 
ükunokája is fizetné azt a kártérítést vissza, hiszen jogilag ez öröklődik. Köszönöm szépen. 

Tehát mi a Jobbik részéről, a magam részéről az előbb elmondott általános dolgok 
alapján magát a jogszabálytervezetet meghagyom a szakpolitikusainknak, hogy majd ott, 
abban a bizottságban, ami elsődleges bizottság, minek minősítsék, itt mi tartózkodással fogjuk 
ezt a jogszabálytervezetet kitüntetni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Iván professzor úr! 
 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy kis részéhez szeretnék 

hozzászólni ennek a kérdésnek. Abban azt hiszem, mindannyian egyetértünk, akik éltük, 
tapasztaltuk az elmúlt éveket, hogy a munka törvénykönyve elavult, illetve bizonyos 
szempontból kötelez bennünket, hogy új munka törvénykönyve szülessen. Ez a tervezet, és 
azt hiszem, hogy az összeállítása, a szerkezete is alkalmas arra, hogy mindenképpen plenáris 
vitára kerülhessen, de benne egy nagyon kis apróságnak tűnő dologban kérném a választ és a 
felvilágosítást. 

Fogyó nemzet vagyunk, ezt tudjuk, alapvető kérdés a nemzet fenntartása, gyarapítása, 
ezt is tudjuk. Az is tény, hogy a gyermekes anyákat, a gyermekeket, a családokat 
mindenképpen meg kell erősítenünk, hiszen ez az alaptörvényünkben nagyon határozottan le 
van fektetni. De van egy látszólag kisebb része a kérdésnek, az, hogy a gyesen, gyeden lévő 
kis- és középvállalkozásoknál, az egészségügyi kis- és középvállalkozásoknál, a 
gyógyszertárakban, az alapellátásban egyaránt, sajnálatos módon olyan problémáink vannak, 
hogy elmegy - nagyon helyesen - az ott alkalmazott személy, megszüli a gyermekét, hála a 
jóságos istennek, és utána esetleg megszüli a másodikat, adja isten a harmadikat is, de közben 
valakit fel kell venni a helyére. 

Ha valakit fel kell venni a helyére, és közben az a szabályozás, legalábbis jelenleg, 
hogy a szabadságot a gyesen, gyeden lévő kismama is meg kell hogy kapja. Ez az egyik része 
a dolognak, hogy ki kell adni a szabadságot, ha nem, akkor meg kell váltani. A másik része 
pedig az, hogy az újonnan felvett ember természetesen a maga költségét, sajátos költségét 
jelenti a kis- és középvállalkozásnak. Ebből a szempontból itt egy ellentmondásban vagyunk, 
mert az egyik szemem sír, a másik se nevet, és ez egy nagyon fontos kérdés, mert nagyon sok 
ilyen probléma adódott, illetve fog adódni. Erre vonatkozóan van-e valamilyen állásfoglalás? 
Engem nagyon sokan megkerestek most az elmúlt napokban is, és ebben a kérdésben nagyon 
kérem, hogy valamiféle támpontot kaphassak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Puskás képviselő úr! 
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DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Itt a korábban már 
felvetődött délutáni pótlék kérdésében annyit szeretnék mondani, hogy ez azt jelentené, hogy 
a kormány által tervezet 18 órától tartandó éjszakai pótlék váltódna 16 órára, mert a 18 órakor 
az egészségügyben nem nagyon van munkaidőváltás, van 16 órakor, illetve van 20 órakor. 
Tehát ez egy kicsit idegen egyébként a munkarendünktől, tehát a 14 órás megfelelő lenne. Ez 
két óra eltérést jelentene, és úgy gondolom, hogy az egészségügyi dolgozók igencsak 
rászorultak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony! 
 
JÁNOSINÉ DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Ez is mutatja, 

hogy sokan kérdezünk sokfélét, és mindnyájunknak, akik az egészségügyben dolgozunk, 
egyébként egyértelműen az a véleményünk, hogy az egészségügy önmagában véve nem 
hasonlítható egy „sima” – idézőjelbe teszem és bocsánatot kérek -, kiszámítható műszakos 
rendhez, hiszen ez egy teljesen más üzem, egy teljesen más rendszer. Úgy gondolom, hogy a 
mi dolgozóinknak arra a pótlékrendszerre, arra, amit mi alkalmazunk, nagyon-nagyon nagy 
szükségük van. 

A kérdésem, és ha jól értelmeztem, akkor ez a munka törvénykönyve egyébként 
feljogosítja arra az egészségügyi tárcát, hogy a saját úgymond rendszerét felépítve, ezt 
rögzítse, és ennek megfelelően mi ezt a speciális helyzetet ebben szabályozni és rendezni 
tudjuk. Nekem csak az a kérdésem, tekintettel arra, hogy én nem érzem ebben a 
jogszabályban teljes egészében, de javítson ki, ha nincsen igazam, hogy esetleg ebbe a 
rendszerbe ez a fajta utalás belekerülhet-e, hogy az ágazatok, ha úgy ítélik meg, mert 
gondolom, hogy van azért más ágazat is, hogy ezt a saját jogszabályukat megalkothatják. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Tamás képviselő úr! 
 
DR. SZABÓ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Egyfelől szeretném azért azt 

jelezni, hogy noha lehet rendszeridegennek gondolni azt a megnyilvánulást, formátumot, hogy 
két műszakban dolgoznak mondjuk szakdolgozók az egészségügyben, de ez azért jelen van, 
és nagy számban jelen van. Azt gondolom, hogy ezeknek a gyakorlata azért azt igazolja, hogy 
így is működőképes a rendszer. Tehát nem gondolnám azt, hogy akár a hibák, a mulasztások 
vagy a vétségek ebben a működési formában nagyobb számban lennének, mint a háromszor 8 
órás működési formában. Ettől függetlenül, tekintettel arra, amivel mind a két rendszer, és 
most számokat, arányokat nem tudok mondani, de azért igen jelentős mértékben, magyarul a 
három műszak és a két műszak is jelen van a rendszerben. Ezért természetes, hogy a három 
műszakból adódó problémákkal is foglalkozni kell. 

A kérdésem egyébként az lenne, ebben a tájékozatlanságom valószínűleg az első 
számú ok, hogy ezt megkérdezzem, de végül is most a Kjt. ugyanezeket a szempontokat, 
magyarul műszakpótlékokat, arra lehetőséget ad, hogy azt valamilyen módon szabályozzák, 
meghatározzák? Illetve a kollektív szerződésben vagy bármiféle ilyen jellegű egyezségben 
erre ki lehet térni mind a mai napig. Tehát a ma meglévő, és közalkalmazottakat foglalkoztató 
egészségügyi intézményekben, mert az természetes, hogy ez a szabályozás, ez az alkalmazotti 
körben működő egészségügyi dolgozók, vagy a gazdasági társaságoknál működő 
egészségügyi dolgozók esetében a munka törvénykönyve az alapja a működtetésnek. Tehát ha 
ezt mindaddig, amíg a Kjt.-ben vagy más formában ettől eltérően lehet szabályozni, addig 
talán most is megvan a lehetősége, természetesen kérdés, hogy a munkáltató és a jövőre nézve 
most meglátjuk, hogy akkor az állami munkáltató majd milyen elgondolásokkal él ezzel 
kapcsolatban, és erre szeretnénk akkor rákérdezni, hogy ez a jövőben hogyan néz ki, esetleg 
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egy ágazati kollektív szerződés vagy bármi egyéb területén. Vagy pedig ezt a munka 
törvénykönyvét alapul véve, ezt a szabályozást gondolja kiterjeszteni. 

Egyetlenegy megjegyzésem lenne még, egy gyors számítást végeztem csak, abból 
kiindulva, hogy a jászberényi kórházból az adatok rendelkezésemre állnak. Azt látom, hogy 
most egy 12 órás éjszakainak nevezett műszak, amiből négy óra még délután, és 8 óra az 
éjszaka, és ennek összességében a 15 százalék, és ott helyben 40 százalékos pótlékról tudok, 
ez súlyozva 31,6 százalékot jelent pótlékban, míg az ajánlás, a törvénytervezet most ír 30 
százalékot. 

Javaslom ugyanerre az időre, tehát ugyanerre a 12 órára, mondjuk este 6-tól reggel 6-
ig. Magyarul: itt tetten érhető valamiféle csökkenés, természetesen arról van szó a törvényben, 
hogy a pótlék egy része alapbéresíthetővé válik, tehát akkor erre is szeretnék rákérdezni, hogy 
ezt milyen elvek szerint, szintén egyénre, kórházra hagyjuk, vagy pedig a jövőbeni közös 
fenntartó mentén, valami egységes elképzelés mentén? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 

kérném a válaszokat először főosztályvezető úrtól. 

Dr. Jáczku Tamás főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai a 
vitában elhangzottakra 

DR. JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Először is megpróbálok sorban menni. Tehát a délutáni műszakpótlék kérdése. 
Először is, és több kérdés átfedi egymást, így elnézést, ha egyszerre többre is válaszolok. 

Először is ez a munka törvénykönyve nem sarkalatos törvény, tehát ez azt jelenti, hogy 
ettől függetlenül a Kjt. és az ágazati jogszabályok mennyiben hivatkoznak vissza a munka 
törvénykönyvére, ez ezeknek a jogszabályoknak a dolga. Tehát a munka törvénykönyvében 
szükségtelen arra hivatkozni, vagy akár egy kiskaput nyitni erre, vagy utalni rá, vagy más 
törvényben, természetesen el lehet térni tőle. Tehát majd a NEFMI-t kérem, hogy mit 
terveznek ilyen tekintetben. 

Természetesen szerepel benne, hogy ez a délutáni műszakpótlékra, most ha nem is az 
egészségügyi ágazatot nézzük, ez természetesen alapbéresíthető, tehát beépíthető az 
alapbérbe, mert korábban is, amikor munkáltatói szervezetekkel tárgyaltunk, a legtöbb úgy 
nyilatkozott, hogy ez minden további nélkül megoldható. 

Ami az érdekképviseleteket illeti, az alapvető szakszervezeti érdekképviseleti 
jogokban változás nem történt ilyen szempontból. Tehát ebben a javaslatban a ratifikált ILO-
egyezményeknek az érdekképviseletekre vonatkozó szabályait vezettük át, amelyek azt 
mondják, hogy olyan szabályozási környezetet kell a szakszervezetek számára kialakítani, 
ami elősegíti a feladataiknak a gyors és hatékony elvégzését. 

Való igaz, hogy a változások a következőkben foglalhatók össze, ami mondjuk egy 
szakszervezeti vezetőt érint. Eleve a munkaidejének a 10 százalékát kapja meg munkaidő-
kedvezményként a szakszervezeti vezető. Ez ma Magyarországon teljes munkaidőben 
foglalkoztatott szakszervezeti vezető esetében 18 óra.  

Összehasonlítva, hogy ez mennyire csökken vagy mennyire kevés, ez mondjuk a 
legmagasabb Portugáliában, ott havi 25 óra egy szakszervezeti vezető munkaidő-
kedvezménye, de még mondjuk a 18-nál magasabb Franciaországban, ott 20 óra. De 
Olaszországban havi 8 óra, Szlovákiában, például egy szomszéd államnál 16 óra, és például 
Hollandiában vagy Litvániában egész évben mindösszesen 60 óra az, ami egy szakszervezeti 
vezetőt megillet. 

Tehát azt hiszem, hogy ezzel a 18 órával azt mondom, hogy inkább a felső mezőnyben 
van egy szakszervezeti vezető a munkaidő-kedvezmény tekintetében. 
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A másik pedig, hogy ezt a munkaidő-kedvezményt pénzben nem lehet megváltani, 
tehát ez is rögzítésre került a munka törvénykönyvében. Ez viszont sehol nincs. Tehát nem 
működik, nem találtunk olyan országot, ahol ez a munkaidő-kedvezmény megváltható lenne, 
egyébként is, tehát ezek a szabályok, például ez a pénzbeli megváltás intézménye, ez még a 
régi szocialista típusú szakszervezet és állami szakszervezetek működésére vezethető vissza. 
Tehát úgy gondoljuk, hogy egy piacgazdaságban, egy magánmunkáltatónak erősen 
beleavatkozik a jogaiba, vagy egy ilyen előírást megtenni ahhoz, hogy tulajdonosi jogait 
gyakorolja. 

Egyéb tekintetben annyi változás van még benne, hogy az európai uniós átlagnak 
megfelelően a szakszervezeti tisztségviselők száma bekorlátozásra került. Számos 
munkáltatói megkeresés érkezett, hogy nem az a problémája a munkáltatóknak, hogy a 
szakszervezeteknek ilyen jogosítványaik vannak, hanem inkább az, hogy mondjuk van egy 50 
fős munkáltató, és akár 10-15-20 szakszervezet is működik nála, néhány fős tagsággal 
egyetemben. Tehát egyszerűen, ha valamit át akar vinni és szeretne konzultálni, nem tudja, 
hogy kivel kell tárgyalni, és úgy kerül erre sor, hogy kategorizál, tehát az 1000 fő alatti 
munkavállalónál egy tisztségviselő kap munkajogi védelmet, és így lineárisan, ahogy nő a 
munkavállalók száma. 

Ez gyakorlatilag a francia szabályozással esik egy tekintet alá, tehát ott is körülbelül 
ilyen szabályok vannak, és maradéktalanul megfelelnek – hangsúlyozom – az ILO ilyen 
tartalmú egyeztetéseinek. 

Egyébként, ha munkajogi vagy munkajogász szemmel nézzük meg a dolgot, a 
szakszervezetnek a jogai jóval kiszélesednek, hiszen – és itt a képviselő úrnak is válaszolok – 
a kollektív szerződések intézménye kiterjed. Mivel ez egy kódexszerű törvénykönyv, ez 
nagyon komoly teret enged arra, hogy a szabályok csak keretjellegűek legyenek, azt pedig a 
felek a kollektív szerződésekkel töltsék meg, vagy pedig a felek megállapodása alapján, és a 
kollektív szerződéseket pedig a szakszervezetek fogják megkötni. Tehát ez azt jelenti, hogy 
ezzel kapcsolatban még a szakszervezeteknek a jogosítványai azt hiszem, hogy megnőnek, de 
európai átlag tekintetében is azt hiszem, hogy erős szakszervezeteink lesznek. 

Ami a károkozás szintjét érinti, az ebbe a tervezetbe úgy ment bele, hogy szándékos 
vagy súlyos gondatlan károkozás esetén van a teljes kártérítési felelősség. Gondatlan 
károkozás esetén 4 havi távolléti díjnak megfelelő összegig terjedhet maximum a kártérítés. A 
korábbi szabályok szerint az volt, hogy egy félhavi keresetével felelt a munkavállaló, én azt 
hiszem, ha szétnézünk a mai munkahelyeken, nagy értékű számítástechnikai eszközök 
alkalmazásáról, nagy értékű technikák alkalmazásáról van szó, nem biztos, hogy az elvárható 
gondosságnak megfelelő korlátot szabna az, ha maradna egy félhavi kártérítési összeg, de a 
szociális konzultáció során került sor ezekben a szabályokban történő megállapodásra. 

Ami a gyermekes anyukákat illeti, már visszahivatkozok a tavaszi foglalkoztatási 
törvénycsomagra is, ott már csökkentésre került, korábban a fizetés nélküli szabadságnál, 
amikor visszatért a szülő nő, akkor 12 hónapot kellett figyelembe venni a szabadság 
szempontjából, és erre az időtartamra kellett. Ez az időtartam lecsökkent hat hónapra. 
Hangsúlyozva azt is, hogy nagyon sok helyen ilyen nincs is, tehát nincs olyan európai ország, 
amelyben ez meglenne, hiszen a szabadságnak, mint jogintézménynek a címe a 
munkavállalónak a regenerációja, itt pedig tulajdonképpen egy fizetés nélküli szabadságot 
jutalmaz szabadsággal. De ez lecsökkent még a tavasszal hat hónapra, ehhez ebben a 
tervezetben nem kívántunk további kurtításokat elvégezni, tehát marad ugyanez a hat hónap. 
Ugyanakkor az a szabály is megmarad, hogy ez pénzben megváltható. 

Tehát ha egy tehetséges munkavállaló felvételre kerül az adott munkáltatóhoz, akkor 
már nem kell az, hogy elengedni ezt a munkavállalót, utána pedig a szabadságot kiadni, 
hanem ezt pénzben meg is lehet váltani. Egyébként pedig pontosan olyan új szabályok 
kerülnek a gyerekes anyukák védelmében ebbe a kódexbe, ami a korábbihoz képest 
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előrelépés, amely például azt is jelenti, hogy a gyermek hároméves koráig a szülőt megilleti 
az a jog, hogy egy egyoldalú aktussal kérheti azt a munkáltatótól, hogy a gyermek hároméves 
koráig részmunkaidőben kerüljön foglalkoztatásra, elősegítve azt, hogy ő a családi életben 
egyébként aktívan részt tudjon venni, és ez egyébként majd a sarkalatos törvény, a családjogi 
törvény tervezetében is átvezetésre kerül. 

A Kjt.-vel kapcsolatban pedig, hogy mit szabályozhat, átadnám a szót a kollégáknak. 
Köszönöm. 

Dr. Raffay Bálint szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) válaszai 
a vitában elhangzottakra 

DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Röviden én is az ágazati pótlékrendszerről, anélkül, hogy 
erre külön mandátumot hoztunk volna most magunkkal, személyes szakmai véleményem 
szerint nem életszerű, hogy az egészségügyi ágazatban bércsökkenés történjen. Tehát a 
tárcának életpályamodell kidolgozása és ágazati pótlékrendszer kidolgozása kell hogy a célja 
legyen, annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzet - hiszen a finanszírozás ilyen értelemben 
nem csökken – fenntartható legyen minimálisan. Nyilván a célunk már középtávon is a 
bérrendezés, előremutatóan, nem pedig visszafelé lépve tudok csak bármiféle változást 
elképzelni. 

A közalkalmazotti törvény valóban jelenleg is a törvényi szinten bevezetett 
pótlékokra, vezetői pótlék, címpótlék, nyelvpótlék, kockázati pótlék mellett tartalmazza annak 
a lehetőségét, hogy az ágazati végrehajtási rendelet egyes munkakörök sajátosságaira 
tekintettel önálló ágazati pótlékot határozzon meg. Az ágazati pótléknak az mindenképpen 
hátránya az általános szabályozáshoz képest, hogy munkakörökre leválogatva tudjuk csak 
odaadni, és nyilván nem a munkavégzés idejéhez, hanem elsősorban a munkakörhöz 
kapcsolódik, ezért azt gondolom, hogy kizárólag ágazati pótlékokkal nem lehet ezt a kérdést 
rendezni. 

Tehát ilyen értelemben inkább az egészségügyi ágazati munkajog továbbfejlesztésében 
látom ezt a délutáni pótlékkérdést rendezhetőnek. Azonban kétségtelen, hogy azt is biztosítja 
jelenleg a közalkalmazotti szabályozás, hogy a munkáltató, amennyiben fedezettel bír, az 
ágazati rendeletben meghatározottakon túl is megállapíthat pótlékot. Ez tulajdonképpen 
jelenleg is egy nyitott kérdés, hogy a költségvetési paraméterek mellett meddig tudnak 
elmenni kollektív szerződés szintjén, hiszen fedezet nélkül pedig nem tudnak kötelezettséget 
vállalni. 

Röviden még egyetlen kérdésre térnék ki, ami a lépéskényszert illeti, Gyenes alelnök 
úr említette, hogy talán a munkaidő tekintetében nincsen lépéskényszer, tehát olyan 
értelemben mindenképpen lépéskényszer lesz a jogállási törvényt érintően, hogy a munka 
törvénykönyvére vonatkozó hivatkozásokat technikai értelemben is módosítani kell. Hogy 
tartalmi kérdéseket kell-e rendezni, ez pedig attól is függ, hogy végül is milyen szöveggel 
kerül végül elfogadásra az új munka törvénykönyve. Amikor már ez a szöveg fix és érvényes, 
kihirdetésre került, nyilván akkor tudjuk majd az ágazati szabályokat hozzáigazítani 
véglegesen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy mindenki megkapta-e a választ. 

Iván professzor úr! 

További kérdések, válaszok 

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Nagyon szépen köszönöm a választ. Egy kicsit 
megcéloznám azt az alapját a kérdésemnek, hogy a gyes és a gyet időszakon belül kiadandó 
szabadságot, mely pénzben is megváltható, ha egymás után mondjuk kétszer, háromszor szül 
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valaki, de ha egyszer is, a kis- és középvállalkozások ilyen többletterhével nagyon sok 
kisvállalkozás megy tönkre, mert nem tudja kifizetni. Nem tudja az új munkaerővel pótolni, 
és a másikat is fizetni. 

Ebben kértem valamiféle eligazítást, hogy akkor most a gyes és a gyed lényegében 
fizetés nélküli szabadság? Mert nem az. Ebben kérnék szépen választ. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérném a választ. 
 
DR. JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Munkajogi értelemben az. Természetesen a társadalombiztosítástól megkapja, és hogy 
megvilágítsam: hat hónap számítható be ebből az időtartamból. Tehát ha az anya egyik 
gyermeket a másik után szüli, és folyamatosan igénybe veszi, tulajdonképpen távol van – 
hogy úgy mondjam – a munkáltatótól, akár öt évig, tíz évig, 12 évig, akkor is csak hat 
hónapot kell a kiadandó szabadság szempontjából figyelembe venni.  

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Mindenki megkapta a választ? Köszönöm szépen. Akkor ezt a napirendet, a 
munka törvénykönyvéről szóló törvényjavaslat általános vitáját lezárom. Szavazásra teszem 
fel. Ki az, aki a T/4786. számon benyújtott, munka törvénykönyvéről szóló törvényjavaslatot 
általános vitára alkalmasnak tartja? (Szavazás.) 15 igen. Ki az, aki nem tartja alkalmasnak? 
(Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

Tehát általános vitára bocsátottuk. 
A bizottság ebben a témában a holnapi napon két előadót állít, Hollósi képviselő úr és 

Horváth Zsolt képviselő úr személyében. A kisebbségi véleményt Kovács Tibor képviselő úr 
fogalmazza meg. Köszönöm szépen.  

Köszönöm szépen a napirend előadóinak a jelenlétet. Két perc technikai szünetet 
rendelnék el. (Rövid szünet.) 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Tisztelt Bizottság! Ügyrendi javaslatom lenne. Szeretném 

kezdeményezni azt a módszert, amit más parlamenti bizottságokban rendszeresen 
alkalmaztunk az elmúlt ciklusokban is, meg ebben a ciklusban is, az úgynevezett csomagban 
történő szavazást. Ez a következőt jelenti. Amikor nagy számú módosító indítványról kell a 
bizottságnak szavaznia, akkor azt a módszert alkalmaztuk az előző ciklusokban is, meg már 
más bizottságban most is, hogy négyfelé válogattuk az indítványokat. 

Az első csoportba tartoznának a kormánypárti képviselők által benyújtott és a 
kormány által is támogatott módosító indítványok, ezekről egyben szavaznánk, mert várható 
módon a kormánypártok képviselői ezt támogatják. A második csomag lenne az esetleg olyan 
javaslat, amely a kormánypárti képviselők által benyújtott, de a kormány által nem 
támogatott, ha egyébként ezt a képviselők külön kérik. A harmadik csoportban tárgyalnánk 
azokról a módosítókról, amelyeket az ellenzéki képviselők nyújtottak be, és esetleg kormány 
által támogatottak, bár kevésbé valószínű, hogy van ilyen, de mégis ha előfordulna, és a 
negyedikben az ellenzéki képviselők által benyújtott, de a kormány által nem támogatott 
javaslatok. Ezzel tulajdonképpen négy szavazással mindegyik csomagon túljutunk, és 
természetesen meg kell adni minden képviselőnek azt a jogot, hogy ha ő külön egy-egy 
indítványról szavazást kér, akkor ezt megtehesse. 

Úgy gondolom, elnök úr, hogy ezzel lényegesen leegyszerűsítjük a szavazás menetét, 
és kérem, hogy erről az ügyrendi javaslatról szavaztassa meg a bizottságot.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A Kovács képviselő úr által feltett ügyrendi javaslatot 
szavazásra teszem fel, és úgy gondolom, hogy ez, miután három napirendet is érint, 
mindhárom napirend vonatkozásában lehetne érvényesíteni. 

Aki az ügyrendi javaslattal egyetért, én is voltam ilyen bizottsági ülésen, az kérem, 
hogy szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) Látható többség. Tartózkodás volt valaki 
részéről? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

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

A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Akkor rátérünk a negyedik napirendi pontban az egyes adótörvények és azzal 
összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat bizottság feladatkörébe 
tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatására, mely T/4662. számon lett benyújtva. 
Tisztelettel köszöntöm a napirend előadóit, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Kanyó 
Lóránt főosztályvezető urat és Faragó Lajos referens urat. A NEFMI részéről, miután az 
NGM a beterjesztő, itt nem kérünk képviseletet. 

A módosító javaslatok tárgyalására és szavazásra térünk át. Ebben a csomagban a 
110/1-es ajánlási ponton, a 116. számú módosító javaslatnál Koszorús képviselő úr esetében 
tudunk kormányálláspontot kérdezni a módosító javaslattal kapcsolatosan. A kormány 
támogatja-e a javaslatot. Kovács képviselő úr! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Elnök Úr! Azt javasoltam, hogy kérdezzük meg a 

kormány képviselőit, én itt ebben a csomagban egy ellenzéki indítványt látok, ez a 245/1-es és 
a hozzá kapcsolódó indítványok. Az összes többi kormánypárti indítvány, ami itt fel van 
sorolva, kérdezzük meg a kormány képviselőit, hogy egyébként ők támogatják-e ezeket az 
indítványokat vagy nem támogatják, vagy a támogatottakat sorolják fel, és a nem 
támogatottakat is, és akkor egyben szavazzunk a dologról. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor mindenki megkapta az írásban 

osztott anyagot. A kormány, illetve a tárcaálláspontot kérném főosztályvezető úrtól. 
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Tárcaálláspontot van módomban közölni, tekintve, hogy a kormány még nem 
tárgyalta. 

 
ELNÖK: Mindegyik esetben? 
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Mindegyik 

esetben, a kormány a szerdai ülésén vitatja meg ezeket a kérdéseket.  
A tisztelt bizottság által előzetesen közölt kapcsolódó módosító indítványok közül az 

ajánlási pontra hivatkozással egy indítványt tud támogatni a tárca, ez a 223/3-as jelzésű, Font 
Sándor képviselő úr által jegyzett módosító indítványt. Az összes többi bizottság által 
tárgyalandó indítványt nem támogatja a tárca. 

 
ELNÖK: Tehát a többit nem támogatja. Heintz képviselő úr! 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném kérni, hogy a 223/1., 

223/2. és 224/1-esről külön szavazzunk. A javaslat lényege az, hogy a kóla, illetve mindenféle 
gyümölcsszörpökre vonatkozó lényegesen magasabb fix, literre vonatkozó terhelést, a kóla 
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esetében 20, illetve 50 forint/litert javasoljuk. Ezt mindenképpen szeretnénk a bizottsággal 
megszavaztatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán képviselő úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Azt szeretném, hogy a kapcsolódó módosítókkal 

kapcsolatosan, és ez ügyrendi kérdés, az ajánlásokon végigmenve, külön-külön szavazzunk. 
Az teremt tiszta képet ebben az ügyben, egyébként zavaros lesz az egész. 

 
ELNÖK: Akkor szavazzunk külön a pontoknál, most ezt a Kovács képviselő úr által 

javasolt technikát nem tudjuk alkalmazni.  
A 110/1-es, 116. számú módosító indítvány, Koszorús képviselő úr javaslatáról 

kérném a tárcaálláspontot. 
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság részéről ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki 

az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 
A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 
A 110/2-es, 118-as módosító Herman István javaslata. Tárcaálláspontot hallottunk. A 

bizottság támogatását kérném ebben az esetben. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Látható 
többség. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) 

A 213/1-es, 137-es módosító, Font Sándor képviselő úr módosító javaslata. A 
tárcaálláspontot már hallottuk. A bizottság támogatását kérném ebben az esetben. Ki 
támogatja? (Szavazás.) Látható többség. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. 

A bizottság támogatta. 
A 213/2-es, 139/1-es módosító javaslat Font képviselő úr javaslata. A tárcaálláspontot 

már hallottuk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Látható többség. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. 

A bizottság támogatta. 
A 213/3-as, a 140-es módosító Font képviselő úr javaslata. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 13 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. 

A bizottság támogatta. 
A 219/1, 138-as módosító Font képviselő úr javaslata. Ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 14 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. 

A bizottság támogatta. 
A 223/1-es, a 134-es módosító, Sáringer-Kenyeres képviselő úr és társai módosítója. 

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 13 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. 
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) 

A bizottság támogatta. 
A 223/2-es Sáringer-Kenyeres képviselő úr indítványa, 135-ös módosító javaslat. Aki 

támogatja? (Szavazás.) 14 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Nincs 
jelzés.) Nem volt. 

A 223/3-as indítványt támogatta a kormány. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Látható 
többség. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. 
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A 224/1-es szintén Sáringer-Kenyeres képviselő úr és társai indítványa, a 136-os 
módosító javaslat. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 14 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 
nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs. 

A 245/1-es összefügg a 266/1., 267/1., 275/1., és 283/1. számú javaslattal, Veres 
képviselő úr módosító javaslata. Ki az, aki támogatja? 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Elnézést, elnök úr, ehhez egy mondatot mondanék. 

Szeretném megjegyezni, hogy képviselőtársam nyilván egyeztetett módon, velünk együtt 
azért nyújtotta be a javaslatát, mert az MSZP-frakció nem ért egyet azzal a kormánypárti 
javaslattal, hogy az egészségbiztosítási járulékot adóvá alakítsák át az adótörvények kapcsán, 
ezért nyújtottuk be ezt a javaslatot, ami továbbra is járuléknak tartja meg tulajdonképpen ezt a 
befizetést. Ennek súlyos következményei vannak a jövőre nézve is, gondolkodjanak el rajta, 
hogy azok az állampolgárok, akik ilyen járulékot fizetnek, a későbbiekben semmiféle 
szolgáltatásra nem tarthatnak igényt az állam részéről. Ez érintheti önöket is, majd ha 
elmennek nyugdíjba. Fontolják meg, hogy miről szól a javaslat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt tárcaálláspontot kérnénk! 
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja a tárca az indítványt. 
 
ELNÖK: És a bizottság? Ki az, aki támogatja a bizottság részéről? (Szavazás.) 2 igen. 

Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 
Egyharmadot sem kapott. 
A 322/1. ajánlási pontban a 129. számú módosító javaslat Bóka képviselő úr javaslata. 

Tárcaálláspontot kérnék! 
 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja ebben a formában a tárca ezt az indítványt. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja Bóka képviselő úr javaslatát? (Szavazás.) 14 igen. Ki 

nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Köszönöm szépen. A bizottság támogatja. 
A 4. napirendi pont kapcsolódó módosítóinak a végére értünk. Van-e más javaslat, ami 

megítélésük szerint a bizottság hatáskörébe tartozik, de nem szavaztunk róla? (Nincs jelzés.) 
Nincs. Köszönöm szépen. 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Következik az 5. napirendi pontunk, amely Magyarország 2012. évi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat, amely T/4365. számon lett benyújtva. A bizottság feladatkörébe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása.  

Köszöntöm a napirendi pont előadójaként a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 
Borissza Gyula főosztályvezető-helyettes urat és munkatársát, a NEFMI részéről Horváth 
Beatrix főosztályvezető asszonyt.  

Rátérünk a költségvetés bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatainak 
megvitatására. Az ügyrendi szavazás kapcsán szeretném tájékoztatni főosztályvezető-
helyettes urat és főosztályvezető asszonyt arról, hogy nem egyenként megyünk végig a 73 
módosító javaslat tárgyalásán és szavazásán, hanem ezt megpróbáljuk csomagban kezelni.  

Kérném a tárca részéről, miután ... 
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DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Egyetlenegy javaslatom van, elnök úr. A 714. 

ajánlási pontban lévő javaslatot, ami a 455. számú módosító javaslat, vegyük ki, szavazzunk 
külön Lázár János javaslatáról. 

 
ELNÖK: Van-e a bizottság részéről egyéb módosító javaslat vonatkozásában kérés? 

Tehát a 714-esről külön kérnénk a kormány, illetve tárcaálláspontot, amit a főosztályvezető-
helyettes úr tud mondani. Miután gondolom, mindannyiunk előtt ugyanaz az anyag van, akkor 
először menjünk végig azokon a javaslatokon, kivéve a 714-est, amelyeket a tárcák 
támogatnak.  

Kérném főosztályvezető-helyettes urat, hogy a támogatás vonatkozásában menjünk 
végig, hogy melyek azok a módosító javaslatok, amelyeket támogat a Nemzetgazdasági 
Minisztérium. 

 
BORISSZA GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az ajánlástervezet 670. pontját, a 
716-ost, a 717-est és a 747. pontját támogatjuk. 

 
ELNÖK: Ez tárca- vagy kormányálláspont? 
 
BORISSZA GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspont, a kormány még nem tárgyalta. 
 
ELNÖK: Még nem tárgyalta. Akkor a támogatott indítványokkal kapcsolatosan 

megkérdezném, hogy a bizottság tagjai közül van-e valakinek kérdése. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel a 670., 716., 717. és 747. számú módosító 
javaslatokat, az összefüggésekkel együtt. Ki az, aki ezeket a módosító indítványokat 
támogatja? (Szavazás.) 16 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Nincs 
jelzés.) Nincs tartózkodás. 

Tehát a bizottság ezeket támogatja. 
Az előzetes kérésnek megfelelően a 714. számú módosító javaslatot, összefüggésben a 

932. számú ponttal – amely a 455. számú módosító javaslatként lett benyújtva – kérném a 
tárca álláspontját. 

 
BORISSZA GYULA főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Nem támogatjuk a javaslatot. Egyrészt azért, mert a lába egy nyitott előirányzatot céloz meg, 
tehát a kiadási előirányzattal ellentétesen a bevétel egy nyitott előirányzatot jelöl meg. 
Alapvetően ezért. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát ez a tárcaálláspont. Tehát a tárca a 714. számú 

indítványt – amely a 455. számú módosító javaslat – a 932. számú javaslattal összefüggésben 
nem támogatta. 

Megkérdezem, hogy a bizottság részéről ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. 
(Szavazás.) 15 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) 
Nincs. 

A bizottság támogatta. 
Az összes többi módosító javaslatról szavazunk egyben, amelyet felolvasok. A nem 

támogatottak: az ajánlástervezet 4. pontja, a 9. módosító javaslatként benyújtva, az 545. pont, 
a 890-essel összefüggésben, a 165. módosító javaslat, az 563. pont, az 1052., 1072. ponttal 
összefüggésben, az 50. számú módosító javaslat, az 564. pont a 794. ponttal összefüggésben, 
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303. számú módosító javaslat, a 633. pont a 900. ponttal összefüggésben, a 175. számú 
módosító javaslat, a 666. pont, a 348. számú módosító javaslat, a 667. pont a 30. számú 
módosító javaslat, a 668. pont a 865. ponttal összefüggésben, a 186. számú módosító javaslat, 
a 669. pont a 793. ponttal összefüggésben, a 299. számú módosító javaslat, a 672. pont a 950. 
ponttal összefüggésben, a 196. számú módosító javaslat, a 673. pont a 899. ponttal 
összefüggésben, a 174. számú módosító javaslat, a 704. pont, a 16. számú módosító javaslat, a 
715. pont, a 324. számú módosító javaslat, a 746. pont a 355. számú módosító javaslat, a 749. 
pont a 205. és 206. pontokkal összefüggésben, a 400. számú módosító javaslat, a 750. pont az 
1047. ponttal összefüggésben, a 369. számú módosító javaslat, az 1013. pont a 683. ponttal 
összefüggésben a 74. számú módosító javaslat, az 1014. pont a 688. ponttal összefüggésben, a 
75. számú módosító javaslat, az 1015. pont a 691. ponttal összefüggésben, a 76. számú 
módosító javaslat, az 1016. pont a 769. ponttal összefüggésben a 77. számú módosító javaslat, 
az 1017. pont a 228. ponttal összefüggésben, a 78. számú módosító javaslat, az 1018. pont a 
70. ponttal összefüggésben, a 79. számú módosító javaslat, az 1019. pont a 885. ponttal 
összefüggésben, a 80. számú módosító javaslat, az 1020. pont a 456. ponttal összefüggésben, 
a 81. számú módosító javaslat, az 1021. pont az 509. ponttal összefüggésben a 82. számú 
módosító javaslat, az 1022. pont a 813. ponttal összefüggésben, a 197. számú módosító 
javaslat, az 1023. pont az 51. és az 1046. pontokkal összefüggésben, a 198. számú módosító 
javaslat, az 1024. pont a 166. ponttal összefüggésben, a 274. számú módosító javaslat, az 
1025. pont a 457. ponttal összefüggésben, a 275. számú módosító javaslat, az 1026. pont a 
495. ponttal összefüggésben, a 276. számú módosító javaslat, az 1027. pont a 497. ponttal 
összefüggésben, a 277. számú módosító javaslat, az 1028. pont a 881. ponttal összefüggésben, 
a 279. számú módosító javaslat, az 1029. pont a 790. ponttal összefüggésben, a 280. számú 
módosító javaslat, az 1030. pont a 791. ponttal összefüggésben, a 281. számú módosító 
javaslat, az 1031. pont a 852. ponttal összefüggésben, a 282. számú módosító javaslat, az 
1032. pont a 906. ponttal összefüggésben, a 283. számú módosító javaslat, az 1033. pont a 48. 
ponttal összefüggésben, a 284. számú módosító javaslat, az 1034. pont a 174. ponttal 
összefüggésben, a 285. számú módosító javaslat, az 1035. pont a 452. ponttal összefüggésben, 
a 286. számú módosító javaslat, az 1036. pont a 917. ponttal összefüggésben, a 287. számú 
módosító javaslat, az 1037. pont a 886. és 1081. pontokkal összefüggésben, a 159. számú 
módosító javaslat, az 1038. pont a 887. és a 1056. pontokkal összefüggésben, a 160. számú 
módosító javaslat, az 1039. pont a 945. és 1053. pontokkal összefüggésben, a 161. számú 
módosító javaslat, az 1040. pont a 896. és 1066. pontokkal összefüggésben, a 171. számú 
módosító javaslat, az 1041. pont a 898. és 1064. pontokkal összefüggésben, a 173. számú 
módosító javaslat, az 1042. pont a 901. és 1054. pontokkal összefüggésben, a 176. számú 
módosító javaslat, az 1043. pont a 902. és 1060. pontokkal összefüggésben, a 177. számú 
módosító javaslat, az 1044. pont a 903. és 1074. pontokkal összefüggésben, a 178. számú 
módosító javaslat, az 1045. pont a 947. és 1075. pontokkal összefüggésben, a 188. számú 
módosító javaslat, az 1049. pont a 340. számú módosító javaslat, az 1058. pont a 782. ponttal 
összefüggésben, a 261. számú módosító javaslat, az 1059. pont a 949. ponttal összefüggésben, 
a 195. számú módosító javaslat, az 1065. pont a 342. számú módosító javaslat, az 1073. pont 
a 946. ponttal összefüggésben, a 162. számú módosító javaslat, az 1077. pont a 331. számú 
módosító javaslat, az 1078. pont a 29. számú módosító javaslat. Ezeket a tárca nem támogatta. 

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e hozzászólás. Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Azért egyszer hangozzon el, 

természetesen egyetértünk ezzel a szavazási módszerrel, tudjuk, hogy különösebb tétje 
nincsen, de egyszer hangozzon el itt, a bizottsági ülésen is, hogy egy komplex költségvetési 
módosító csomagot nyújtott be az LMP, ahol körülbelül olyan 1500 milliárdos átrendezés 
található. Így ajánlási pontokra szétszedve, nyilván elég idétlenül néz ki némelyik, de ezen ne 
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akadjanak meg, hiszen együtt szemlélve az egészet, kialakul egy olyan kép, hogy itt a 
többkulcsos adórendszer visszaállításával, viszont járulékcsökkentéssel egy nagyon komoly 
adóátrendezést hajtanánk végre. Itt körülbelül 200 milliárd forint pluszforrást allokálnánk, 
aminek egy ilyen jelentékeny része az egészségügybe menne, az alapellátás fejlesztésétől 
kezdve az otthoni szakápoláson át, a gyerekpszichiátrián át, nem is fogom felsorolni, hogy 
mennyi mindenre fordítanánk pluszforrást, sőt ebben bizony, bérrendezés is van, egy olyan 40 
milliárd forintos keretben. 

Tehát az LMP koncepciója az, hogy a költségvetés sarokszámait megtartva, tehát nem 
pluszkiadásokat generálva, megpróbál komoly forrásokat átcsoportosítani az egészségügyre, 
amikor szavaznak, akkor kérem, hogy ezt vegyék figyelembe. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr észrevételét. Gyenes Géza alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én az 563. és a 

vele összefüggő 1052. és 1072. számú javaslat mellett szeretnék lobbizni. 
Emlékszik a tisztelt bizottság, amikor a bizottság elé a tavalyi évben egy országgyűlési 

határozati javaslattal éltünk, ami az egészségügyi bérrendezés első lépcsőjének teremtette 
volna meg a lehetőségeit. 

Itt bizottsági szinten bizonyos megegyezés alapján támogatást kapott, azonban a 
plenárisra nem került, és nem lett belőle országgyűlési határozat. 

A Kiss Sándor doktorral együtt tett módosító javaslatunknak az a lényege, hogy mi 
változatlanul szükségesnek tartjuk, hogy az egészségügyben dolgozó valamennyi orvos, 
szakdolgozó esetében, aki dolgozik az alapellátástól kezdve egészen a járóbeteg-, illetve 
fekvőbeteg-szolgáltatásig, egy főre lebontott, konkrét bruttó béremelési javaslatot tettünk, és 
ennek a létszámadatai alapján számoltuk a szükséges összeget. Így gyakorlatilag a 
módosítónkban - a Mentőszolgálat dolgozóit is beleértve természetesen – az 
Egészségbiztosítási Alap költségvetésében a háziorvosi és háziorvosi ügyeleti ellátás soron, 
mivel ott nincs bér külön megnevezve, de ezt mi pántlikázottan az alapellátás bérjavítására, az 
ott dolgozó orvosok, illetve asszisztensek bérjavítására gondoltuk, és ide javasoltunk 15 
milliárd 960 millió forintot. Ez lenne az alapellátásra. 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium költségvetési helyén szereplő Országos 
Mentőszolgálatnál szintén személyi juttatások céljából gondoltunk allokálni 5 milliárd 964 
millió forintot. Végül a legnagyobb ellátási csoport a gyógyító-megelőző ellátások közül az 
összevont szakellátásnál, ebbe minden beletartozik, ott is gondoltunk egy béremelést, és ott a 
létszám okán gyakorlatilag körülbelül 99 ezer asszisztensről van szó – tehát nem orvosi 
státuszban dolgozókról van szó – és körülbelül 26 ezer orvosról van szó, ide 96 milliárd 480 
milliót gondoltunk. Ez összességében 118 milliárd forint. Egyetlenegy költségvetési kiadási 
tételből nem vettünk el, hanem az úgynevezett kormány által képzendő központi tartalékalap 
terhére gondoltuk ezt meglépni, lévén, hogy ez egy fontos stratégiai lépés lenne, hogy végre 
elinduljon az egészségügyi dolgozók bérjavításának legalább az első lépcsője. Köszönöm 
szépen. Kérem a támogatást. 

 
ELNÖK: Mindkét képviselő úrnak nagyon köszönöm, de azt azért meg kellene most 

kérdeznem Gyenes képviselő úrtól, hogy az általa támogatott módosítókat akkor 
tulajdonképpen az lenne a kérése, hogy azt vegyük ki és arról ne csomagban szavazzunk? 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Tekintettel arra, hogy a kormány által nem támogatott 

módosítóknál gyakorlatilag a bizottság egyenként szavazott, és volt olyan, amit a kormány 
nem támogatott és a bizottság támogatott, fordítva is igaz. A kormány által szintén nem 
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támogatott ellenzéki javaslatok között elvileg lehet olyan, amit a bizottság elméletileg tud 
támogatni, ha a gyakorlatban nem is. 

Tehát ezért gondoltam, hogy azoknál a javaslatoknál, amit Szilágyi képviselő úr 
előterjesztett, illetve én is előterjesztettem Kiss Sándorral együtt, ott kérném a bizottságot, 
hogy ezek esetében tegyen különbséget, és szavazzon nyugodtan nemmel, de külön kérjük a 
szavazást ebben a két esetben. 

 
ELNÖK: Külön kérik a szavazást. Szilágyi képviselő úrnak ugyanez lett volna a 

kérése? 
 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Nem, nincsen ilyen kérésem, talán csak annyi, hogy az 

1066-ost is vegyük bele a csomagba, mert az kimaradt. Ez is része a mi csomagunknak. (Dr. 
Hegedűs Judit: Az 1040-esnél összefüggésben kiesik.) Rendben, köszönöm. 

 
ELNÖK: Akkor Gyenes képviselő úr melyiket említette? 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Az 563. pontot, az 1052. és az 1072. ponttal 

összefüggésben. (Dr. Puskás Tivadar: Ez egy szavazás, mert összefüggés.) Egy szavazást 
kérek. A Mentőszolgálat, az alapellátás és a fekvő- és járóbeteg-ellátás orvosaira és 
asszisztenseire. 

 
ELNÖK: Tehát erről a háromról egyben. Horváth képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Szilágyi képviselő 

úrnak szeretném elmondani, és én is csak azért, hogy hangozzék el az ülésen. Alapvetően az 
az átrendezés, amelyet az LMP végrehajt a költségvetésben, az a mi elképzeléseink szerint 
egy korábbi rendszerhez való visszatérés, a többkulcsos adórendszerrel teremti meg a bevételi 
lábát, valamelyest csökkentenek valóban a járulékok mértékén, és az így keletkezett 
pluszforrásokat osztják szét azokra a célokra, amelyeket önök elmondtak.  

Miután mi azon az úton indultunk el, hogy egykulcsos személyi jövedelemadóhoz 
szeretnénk eljutni, nyilván van még néhány dolog, amit tisztítani kell rajta, ki kell vezetni a 
szuperbruttót, ezt ön is ugyanolyan jól tudja, mint mi, emiatt az önök csomagjával nem 
fogunk egyetérteni, tehát én is azt gondolom, hogy szavazzunk egyben, mivel mindegyikkel 
ugyanaz a probléma lesz. Ezt az elvet nem támogatjuk. Szerintünk ezt megpróbálta egyszer 
Magyarország, ezen az úton nem jutottunk előbbre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazásra teszem fel alelnök úr javaslatára az 563. 

pontot az 1052. és 1072. ponttal összefüggésben, amely az 50. számú módosító javaslat. Ki 
az, aki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
10 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Egyharmadot sem kapott. 

Akkor az eddig megszavazottakon kívül az összes többi felsorolt módosító javaslatot 
együttesen teszem fel szavazásra. Ki az, aki támogatja ezeket a módosító javaslatokat? 
(Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem.  

Köszönöm szépen. A bizottság ezeket a javaslatokat nem támogatta. 
Akkor az ötödik napirendi pontot lezárom. 
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Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló T/4656. számú törvényjavaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

A hatodik napirendi pont Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes 
törvények módosításáról szóló T/4656. számú törvényjavaslat. A feladatkörünkbe tartozó 
módosító javaslatok megvitatása következik. Itt négy módosító javaslatról van szó, a 8. pont, 
ami a 22. számú módosító javaslat, a 9. pont, ami a 28. számú módosító javaslat, a 12. pont, 
ami a 31. számú módosító javaslat, és a 23. pont, ami az 54. számú módosító javaslat. 

Úgy gondolom, hogy nem kellene ezt a négyet csomagban kezelni, ezekről egyenként 
szavaznánk. 

A 8. pontban, amely a 22. számú módosító javaslat, Kiss képviselő úr módosító 
javaslat. Van-e kiegészítés? 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Tömören arról szólna ez a módosító, hogy én kevésnek 

találom azt az 1 százalékos bírságot, amelyet itt a törvény előirányoz, mivel előfordulhat, 
hogy a jogsértésből magasabb bevétel származhat, mint az előző naptári évben elért 1 
százalék. 

Tehát úgy gondolom, előfordulhat az, hogy érdemes a jogsértést elkövetni arra a 
termékre, hiszen a nyereség nagyobb lehet, mint az 1 százalék. Ezért próbáltam ezt a 
javaslatot tenni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérném a tárca álláspontját. 
 
HETEI TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. 

Köszöntöm a tisztelt bizottságot. Csak annyit előzetesen kommentárként hozzáfűznék, hogy a 
kormány nem tárgyalta még a módosító javaslatokra vonatkozó előterjesztést, tehát a tárca 
álláspontját tudom ismertetni.  

A 8. számú ajánlási pontban lévő módosító javaslatot nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja Kiss 

képviselő úr javaslatát. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. 
Köszönöm szépen. Egyharmadot sem kapott. 

A 9. számú ajánlási pontban, a 28. számú módosító javaslat Szilágyi Péter képviselő úr 
javaslata. Tárcaálláspontot kérek. 

 
HETEI TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elutasította. 
A 12. számú ajánlási pontban a 31. számú módosító javaslat Kaufer Virág képviselő 

asszony és társai javaslata. Tárcaálláspontot kérnék. 
 
HETEI TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elutasította a bizottság. 
A 23. számú ajánlási pontban az 54. számú módosító javaslat Herman István képviselő 

úr módosító javaslata. Tárcaálláspontot kérnék. 
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HETEI TIBOR referens (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. 

Köszönöm szépen. 
Van-e még olyan módosító javaslat a bizottság tagjai részéről, amelyről szavazni 

szeretnének? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a mai maratoni bizottsági ülésünk 
végére értünk, mintegy 5 órás időtartamban. 

Köszönöm mindenkinek a jelenlétét. Bizottsági ülés a jövő héten lesz, pontos 
időpontot még nem tudunk mondani. 

 
(Az ülés végének időpontja: 14 óra 06 perc) 

 
 

  

Dr. Kovács József  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  

 


