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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 22 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 
2011. november 23-ai, mai szerdai ülésén. Az előzetes napirendet kiküldtük, mely öt 
napirendi javaslatot tartalmaz. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Szeretnék indítványozni egy cserét a 
napirendi javaslatok sorrendjében, nevezetesen a 4. számú napirend, a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitáját javasolnám első napirendnek. A módosító javaslatokkal 
kapcsolatosan folyamatosan egyeztetések vannak, többek között ez is az indoka. 

Ezt szeretném mindenképpen kezdeményezni a bizottságnak. Majd fogom köszönteni 
időben a bizottság új tagját, Tukacs urat, aki volt már a teremben, pillanatnyilag nem látom, 
bizottságunk régi-új tagját. 

Mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök, aki munkánkat figyelemmel 
kíséri, és ha megengedik, az egyes napirendek kapcsán fogom majd külön is köszönteni a 
napirendi pontok előadóit. Tehát a 4., 1., 2., 3. és 5. lenne a sorrendje a mai bizottsági 
ülésünknek. 

Szeretném megkérdezni, hogy a napirendet megelőzően van-e valakinek kérdése, 
észrevétele, közérdekű bejelentése. Szilágyi képviselő urat illeti a szó. 

 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni, hogy mi az 

indoka annak, hogy hétfő este olyan statáriális gyorsasággal módosítottuk a 
gyógyszertörvényt, amikor a gyógyszertörvény módosítás itt van előttünk? Tehát mi volt az 
oka annak, hogy ott hirtelen egy másik törvénycsomagban be kellett nyújtani a zárószavazás 
előtt koherenciazavarra hivatkozva egy módosító csomagot? 

Lenne még egy felvetésem: szeretnék kérni a bizottság számára egy tájékoztatót a 
kórházak gyógyszerellátásával kapcsolatban, hiszen sajtóhírek alapján úgy hírlik, hogy 
bizonyos kórházak bizonyos szolgáltatóktól már készpénzért sem kapnak gyógyszert, olyan 
mértékű a kifizetetlen számlájuk. Készpénzért sem, csak ha bizonyos adósságaikat rendezik. 
Tehát ebből a helyzetből hogyan fogunk kikeveredni? A szaktárcától szeretnék ebben 
tájékoztatást kérni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Véleményem szerint ennek a kibontására 

lesz majd esetleg a későbbiekben lehetőség. Helyettes államtitkár úr lesz majd a napirendi 
pontok előadója.  

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm bizottságunk régi-új tagját, Tukacs István 
képviselő urat, aki korábban volt már az Egészségügyi bizottság tagja. Köszönjük a jelenlétet 
és jó munkát kívánok folytatólagosan a bizottság munkájában. 

A napirendi pontok sorrendjének módosítását tettem fel szavazásra, tehát 4., 1., 2., 3., 
és 5. sorrendben. Aki a napirendet ebben a sorrendben elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
erősítse meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. 

A Szilágyi képviselő úr által felvetettekre vissza fogunk térni. 
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A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló T/5000. számú törvényjavaslat 

A 4. számú napirend a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája következik, mely T/5000. 
számon lett benyújtva. 

Nagy tisztelettel köszöntöm a napirendi pont előadóit, Bernáth Ildikó 
fogyatékosságügyi miniszteri biztos asszonyt, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
vezetőjét, Pósfai Gábor főigazgató urat és igen tisztelt és kedves munkatársaikat, Burik Mária 
foglalkozási és rehabilitációs főosztályvezetőt, Andráczi-Tóth Veronikát, a szociális és 
gyermekjóléti szolgáltatások főosztályvezetőjét, Kása Karolinát, a segélyek és támogatások 
főosztályvezetőjét, Csák Andreát, a szociális, család- ifjúsági és sportjogi osztály szakmai 
főtanácsadóját. A részvételt nekem így jelezték a tárca részéről. 

Tisztelettel köszöntöm a napirendi pont előadóit, és át is adom a szót miniszteri biztos 
asszonynak. Tessék parancsolni! 

Bernáth Ildikó fogyatékosságügyi miniszteri biztos szóbeli kiegészítése 

BERNÁTH ILDIKÓ fogyatékosságügyi miniszteri biztos (Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A benyújtott törvényjavaslat 
elsődlegesen azt a célt szolgálja, hogy egy új szemlélettel közelítse meg elfogadása esetén a 
rehabilitációs ellátást, a rokkantsági ellátást, tegye lehetővé a törvény elfogadását követően 
azt, hogy azok az emberek, akiknek megváltozott a munkavégző képessége, a megmaradt 
munkavégző képességnek megfelelően, ha képesek és alkalmasak erre, akkor munkát 
végezzenek. 

A másik célja a törvényjavaslatnak az, hogy a jelenleg átláthatatlan, olykor pazarló és 
rendkívül bürokratikus rendszert egyszerűvé, átláthatóvá és hatékonnyá tegye. Ez nem 
kizárólag az ellátási rendszerre vonatkozik, hanem a foglalkoztatáshoz nyújtott támogatási 
rendszerre is értelemszerűen. 

Szeretném hangsúlyozni a tisztelt képviselőknek, hogy az átalakítás a ma az ellátási 
rendszerben részesülőket hogyan érinti, illetve hogyan nem érinti. Több mint 900 ezer ember 
részesül ma Magyarországon rokkantsági nyugdíjban, illetve nyugdíjszerű ellátásban. Ez a 
létszám a környező országokhoz képest mintegy kétszeres nagyságú, és egyébként pedig, ha a 
népesség számához viszonyítjuk, akkor azt jelenti, hogy mintha minden tízedik ember rokkant 
lenne ebben az országban, jóllehet tudjuk, hogy ez az adat nem így van.  

Tehát kik azok, melyik társadalmi vagy életkori csoportba tartozók azok, akiket az 
átalakítás nem érint. Nem érinti az ellátási rendszer átalakítása azokat, akik már betöltötték az 
öregségi nyugdíjkorhatárt. Ez mintegy 384 ezer ember. Ők ezentúl nyugellátásban 
részesülnek. Nem érinti azokat sem, akik öt évvel a rokkantsági nyugdíjkorhatár előtt állnak, 
az ő létszámuk körülbelül 235 ezer fő. Nem érinti értelemszerűen azokat sem, akik a jelenlegi 
rokkantsági csoportba tartozók körül az 1-es és a 2-es rokkantsági csoportba tartoznak. Ők 
azok a fogyatékos vagy súlyosan fogyatékos embertársaink, akik önálló ellátásra nem, vagy 
pedig csak segítséggel képesek. Ők körülbelül 65 ezren vannak. Nem érinti azokat sem, akik 
átmeneti járadékot kapnak, a bányászokat, nem érinti a rehabilitációs járadékban részesülőket, 
őket azért nem, mert ez a rendszer 2014-ben kifut. Még az előző kormány idejében született 
meg ez az új ellátási forma, ami elvileg azt a célt szolgálta, hogy munkavállalásra ösztönözze 
az érintetteket. Akik ebben az ellátási formában bent vannak, az ő létszámuk körülbelül 25 
ezer fő. 

Tehát azokat, akiket elsődlegesen érint, azok az emberek jelenleg a rokkantsági 
csoportból a 3-as csoportba tartoznak. Ők lesznek azok, akik a törvény elfogadását követően 
megjelennek a komplex orvosszakértői vizsgálaton és ott a vizsgálatot követően az ellátásuk 
vagy rokkantsági ellátás lesz, attól függően természetesen, hogy a szakértői bizottság mit 
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állapít meg, vagy pedig rehabilitációs ellátásban részesülnek, ugyanis a törvény elfogadása 
után a különféle jogcímeken járó ellátások kettőre redukálódnak: az egyik lesz a rokkantsági 
ellátás, a másik pedig a rehabilitációs ellátás. 

A szakértői bizottságok működéséről, az új eszközök, az új szemlélet alakulásáról, 
arról, hogy hány embert és milyen idő alatt fognak megvizsgálni, illetve hogy a különböző 
régiókban milyen betegségcsoportok vannak jellemzően, hogy egy-egy betegségcsoporthoz 
milyen munkakör kapcsolható, milyen feladat ellátása kapcsolható, erről dr. Pósfai Gábor, a 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgatója tájékoztatja önöket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszteri biztos asszony. Főigazgató úr, tessék 

parancsolni! 

Dr. Pósfai Gábor főigazgató (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) 
kiegészítése 

DR. PÓSFAI GÁBOR főigazgató (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal): 
Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! A rokkantellátás rendszerének központi eleme a 
minősítés rendszere, amelyben a jelen előterjesztés szerinti törvényjavaslat egy olyan új 
szemléletet hoz, ami az eddigi veszteségközpontú minősítési rendszerhez képest a megmaradt 
egészségi állapotra, a rehabilitálhatóság megítélésére és a megmaradt egészségi állapoton 
alapuló, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatás-központú rehabilitációjára irányul.  

Ennek az új minősítési rendszernek a kidolgozásakor arra törekedtünk, hogy olyan 
kategóriákat hozzunk létre, amelyek egyértelműen és könnyen értelmezhetők úgy az 
érintettek, a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékkal élő emberek számára, mint az 
őket foglalkoztató, azoknak a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató 
munkáltatóknak a számára, akiknek el kell tudniuk helyezni az elsődleges vagy másodlagos 
munkaerőpiacon ezeket a fogyatékkal élő, illetve megváltozott munkaképességű embereket. 

Ennek megfelelően az új minősítési kategóriák, ahogy ez a jogszabálytervezet 2. és 3. 
§-ában található, azt fogja jelenteni, hogy a jelenlegi egészségkárosodás mértéke helyett a 
megmaradt egészségi állapotot meghatározva, mintegy 60 százalékos egészségi állapot esetén 
a rehabilitációra, illetve a rokkantsági ellátásokra nem lesz jogosult az érintett, ugyanúgy, 
ahogy jelenleg is 40 százalékosnál kisebb egészségkárosodás esetén nem járnak a jelenlegi 
formában sem kedvezmények. Akinek viszont a megmaradt egészségi állapota a 60 
százaléknál kevesebb, azoknál a minősítés során megállapításra fog kerülni a 
rehabilitálhatóság, vagy pedig az, hogy ha a rehabilitáció nem javasolt. 

Akinek az egészségi állapota a 60 százalék és az 50 százalék közötti, azoknál jól 
rehabilitálhatóságot fog véleményezni a bizottság, illetve amennyiben a rehabilitáció egyéb 
szempontból, a szociális vagy a foglalkoztatási előzmények miatt nem javasolható, akkor 
ennek a megállapítására kerül sor. 

Mindannyian tudjuk, hogy a megállapítás során a megmaradt egészségi állapot csak az 
egyik szempont, hiszen sajnos, vannak olyan megváltozott munkaképességű személyek, akik 
évek vagy már akár évtizedek óta kiestek a munka világából, és az ő rehabilitációjuk nem 
biztos, hogy az egészségi állapot miatt, hanem a kontextuális tényezők, a szociális 
körülmények, illetve a foglalkoztatási nehézségek miatt ütközhet akadályokba. Ezt is értékelni 
fogja a bizottság, úgy, ahogy jelenleg is történik a komplex minősítés során az egészségi 
állapot megállapítása mellett a szociális rehabilitálhatóság és a foglalkoztathatóság minősítése 
is, azonban ennek az átalakítása és az új rendszer bevezetése egyértelműbbé és az érintettek 
számára is jobban átláthatóvá fogja tenni a rendszert. 

Ennek megfelelően tehát a jelenlegi I., II. és III. csoportú rokkantsági kategóriák 
helyett a jövőben az A-kategóriás, tehát nem a munkavégző képességet korlátozó állapotban 
lévő, tulajdonképpen az egészségesekkel hasonló megítélés alá kerülő minősítés a legjobb. A 
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B-kategória a megmaradt egészségi állapot szempontjából a 60 és 50 százalék kategória, a C-
kategória az 50-70 százalék közötti, ennek a két kategóriának a rehabilitálhatóságát fogja 
véleményezni, rehabilitációra javasoltnak, illetve nem javasoltnak a bizottság. A D-kategória 
lenne az, akiknek az egészségi állapota kevesebb, mint 30 százalékban maradt meg, itt az 
esetek többségében nem rehabilitálható megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő 
személyekről van szó, bár közöttük is jó páran vannak, akik ennek ellenére el tudnak 
helyezkedni, néha még az elsődleges munkaerőpiacon is. 

Az E-kategória pedig ebben az új minősítési rendszerben azoknak az esetében lesz 
megállapítva, akik önellátásra nem, vagy csak jelentős segítséggel képesek. 

Ezzel az új minősítéssel azt reméljük elérni, hogy a megváltozott munkaképességűeket 
foglalkoztató munkáltatók számára is könnyebben alkalmazható lesz a minősítés. 

Annál is inkább szükség van erre, hiszen a rehabilitációs foglalkoztatók már eddig is 
jelezték, hogy számukra nagyon fontos azt pontosan látni, hogy mire képes a megváltozott 
munkaképességű személy, hogyan tudják az ő rehabilitációjukat a megmaradt egészségi 
állapot, illetve az egyéb tényezők szempontjából is a lehető legjobban segíteni, illetve 
hasznosítani a munkájuk során. Ezt a célt fogja szolgálni az eddigiekben még a mindennapi 
gyakorlatban be nem vezetett, de az elkövetkező év folyamán egyre szélesebb körben és az év 
végére remélhetőleg az ország minden részén hozzáférhetően bevezetésre kerülő műszeres 
képességvizsgálatok, amelyek részben célzott, részben pedig komplex munkaszimulátoros 
vizsgálatokkal fogják szolgálni a megmaradt munkaképesség objektív értékelését, és ezáltal a 
foglalkoztathatóságnak is az objektív megítélését. 

Miniszteri biztos asszony említette, hogy a felülvizsgálatra kerülők számáról és ennek 
az ütemezéséről is szóljak. Az elmondottak értelmében itt mintegy 200 ezer olyan 
megváltozott munkaképességű személy fog az elkövetkezőkben várhatóan felülvizsgálatra 
kerülni, aki a jelenlegi beosztás szerint III. csoportú rokkantnak, illetve rendszeres szociális 
járadékosnak minősül. Az ő felülvizsgálatukra a tervek szerint oly módon fog sor kerülni, 
hogy miután értesültek az új jogszabály elfogadását követően a rendszer megváltozásáról, lesz 
lehetőségük eldönteni, hogy kívánnak-e az új szabályok adta lehetőséggel élve 
kedvezményesen munkát vállalni, vagy pedig felülvizsgálatot kérnek annak megítélésére, 
hogy az állapotukban megvan-e a rehabilitáció lehetősége. 

Amennyiben a felülvizsgálatot kérik az érintettek, akkor ezeket a felülvizsgálati 
kérelmeket a szakértői intézet kapacitásait figyelembe véve, és a minősítés során releváns 
szempontokat is figyelembe véve, amelyeket a jogszabály tartalmaz is, tehát az életkor, a 
foglalkoztatási előzmény, a szociális körülmények, ez alapján sorrendbe állítva fog sor kerülni 
a felülvizsgálatokra egy ütemezett formában. 

Ettől azt reméljük, hogy nem fog egyik pillanatról a másikra olyan jelentős tömeg a 
munkaerőpiacra kerülni, akiknek a felülvizsgálat alapján a minősítése a rehabilitálhatóságot 
véleményezi, és ezért a rehabilitációjukat ennek a komplex rehabilitációnak a keretében nem 
kell egyszerre megpróbálni, amire nyilvánvalóan a munkaerőpiac felvevő képessége nem 
lenne alkalmas. Ugyanakkor azzal a felülvizsgálati ütemezéssel, amelyet ez alapján tervezünk, 
jó eséllyel remélhető, hogy a rehabilitálhatónak minősített munkavállalók rehabilitációja 
sikeres lesz. 

A komplex minősítés és a komplex rehabilitáció jelentőségét ezúton is szeretném 
annyiban kihangsúlyozni, hogy a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyek 
esetében a rehabilitációnak mind a három eleme, amelyről a komplex rehabilitáció során 
beszélünk, egyforma jelentőségű. Így az egészségügyi rehabilitáció, amely nagyon sok 
esetben még nem fejeződött be teljesen akkor, amikor a minősítés történik, ilyenkor a 
bizottságban dolgozó orvosszakértőknek javaslatot kell tenniük ennek az egészségügyi 
rehabilitációnak a befejezésére is. 
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A szociális rehabilitáció, amelyik az egyén szociális körülményeit vizsgálja, nagyon 
sok esetben ugyanis a megváltozott munkaképességű személyek nem azért nem 
foglalkoztathatóak és nem azért nem akarnak visszamenni a munka világába, mert az 
egészségi állapotuk ebben akadályozná őket, hanem azért, mert olyan szociális problémákkal 
küzdenek, amelyeket nem látnak máshogy megoldhatónak. Egy ápolásra szoruló idős vagy 
fogyatékkal élő családtag, akiről nem tudják, hogy hogyan lehetne gondoskodni, ezért ebben 
nekik segítségre van szükség, amelyet a szociális szakértők, részben a bizottsági munka során, 
részben pedig az általuk tett javaslat alapján az azt követő szociális szolgáltatások 
igénybevétele során segítenek megoldani a megváltozott munkaképességű személynek, és 
ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy ő motivált legyen a foglalkoztatásában. 

Természetesen a foglalkoztatási szakértők munkájára is óriási szükség van, hiszen a 
foglalkoztathatóság legfontosabb feltétele, hogy a megmaradt egészségi állapotnak megfelelő, 
adott esetben a korábban megszerzett szakképzettségtől eltérő és a korábbi munkavégzés 
gyakorlatától eltérő új foglalkoztatási lehetőségeket kell feltárni. Ebben a foglalkoztatási 
szakértők, illetve a foglalkoztatást segítő intézményrendszer közreműködésére van szükség. 

Ahhoz tehát, hogy egy megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékkal élő személy 
hatékonyan rehabilitálható legyen, a komplex rehabilitációnak mindhárom lábára szükség 
van. Ezt fogja biztosítani javaslatunk szerint az új törvényjavaslat és annak végrehajtási 
rendeletei. 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató úr. Kiegészítésképpen és természetesen nem 
fontossági sorrendben nagy tisztelettel köszöntöm még a NEFMI egészségügyi 
államtitkársága részéről Füredi Gyula urat, aki a napirendi pont tárgyalásában részt vesz, és az 
Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség részéről Bakos József és Horváth 
Tamás urakat. Horváth úr még egyéb napirendünknél is előadóként van feltüntetve. Még 
albizottsági ülésünk is lesz, köszöntöm a Magyar Orvosi Kamara elnökét, az OEP főigazgató-
helyettes asszonyát, és időközben megérkezett Gógl Árpád miniszter úr is, őt is tisztelettel 
köszöntöm a bizottsági ülésen. 

A magam részéről úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos kérdés ez a 4. napirend, a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény, melynek az általános 
vitájára mához egy hétre kerül sor. Én ebben a kérdésben egy egykörös vitát, illetve 
diszkussziót javasolnék, és ezt követően a bizottság tagjait illeti a szó, majd a 
viszontválaszokra kerül sor.  

Kérem, hogy amennyiben kérdésfeltevés is van a vélemény mellett, mondják el, hogy 
kihez kívánják a felsorolt szakértők közül a képviselőtársaim a kérdést feltenni. Megnyitom a 
napirendi pont általános vitáját. Tessék! 

Tukacs képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, bár nem nagyon illik az új fiúnak először 

kérdezni, én mégis szeretnék biztos asszonytól kérdezni, illetve nem tudom eldönteni, hogy 
melyik előadótól, tehát gondolom, hogy azt majd egymás között meg tudják beszélni. 

Egyfelől szeretnék visszatérni arra, hogy tulajdonképpen mennyi is az az idő, amíg ez 
a folyamat lejátszódik, mert bár ön belekezdett ebbe, de egy valamilyen hozzávetőleges 
időtávot vagy időpontot azért nem hallottunk. Tehát ha ebben tudna nekem segíteni. 

A másik, amit kérdezni szeretnék, hogy vajon, rendelkeznek-e olyan adattal, biztos 
asszony, amely mutatja ennek a szóba jöhető 190-200 ezer embernek a földrajzi 
elhelyezkedését, ha szabad ilyen csúnyán fogalmazni. Magyarul azt, hogy hol laknak, hol 
élnek, hol feltalálhatóak, mert gyanúm szerint vannak az országnak olyan területei, ahol igen 
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sokan, és vannak, ahol ennél kevesebben vannak, és a kérdésemnek van egy folytatása is, 
hogy vajon, a munkaerő-piaci helyzettel történt-e valamilyen egybevetése ennek a képnek? 

A következő kérdésem szintén biztos asszonyhoz szólna, amely arra vonatkozik, hogy 
van-e ennek a folyamatnak valamiféle pénzügyi mérlege. Arra szeretnék konkrétan 
rákérdezni, hogy miután egy, majd nyilván halljuk, hogy milyen időtávban, lezajlik ez a 
folyamat, amely különféle kimenetekkel rendelkezhet, de előbb-utóbb véget érnek a 
felülvizsgálatok és a rehabilitációs folyamat is, ennek nyilván vannak ráfordításai. Közben 
nyilvánvalóan bizonyos járandóságokat, amelyek megvannak, fizetni kell. Nagy 
valószínűséggel az elhelyezkedésnek szintén vannak költségvetési kihatásai, hiszen a 
vállalkozásoknak nettó munkabért fizetve a költségvetés valamilyen módon a többi ehhez 
kapcsolódó járulékot elveszíti, vagy fogalmazzak így: inkább állja. A folyamat végén pedig 
azt fogjuk látni, hogy vannak, akik elhelyezkedtek, vannak, akik nem, vannak, akik ebből 
adódóan kapnak bizonyos járandóságot, az elhelyezkedettek járulékait folyamatosan veszíti a 
költségvetés, de van-e valamilyen hozzávetőleges pénzügyi mérleg, hogy ha eljutunk a 
folyamat végére, akkor nagyjából hogyan néz ez ki költségvetési vonatkozásokat tekintve? 

Végül azt szeretném megkérdezni, éppen azért, mert az előterjesztés, ha jól értem, 
egyetlen fő gondolatot tartalmaz, mégpedig azt, hogy az egész történés azért játszódik majd 
le, hogy a munka világa felé menjenek ezek az emberek, történt-e valamilyen egyeztetés a 
kamarákkal, azokkal a foglalkoztatói képviseletekkel, akik érdekeltek lesznek abban, vagy 
kevésbé lesznek érdekeltek abban, hogy megtörténjen majd a munkába állása ezeknek az 
embereknek, és ha voltak ilyen egyeztetések, akkor milyen eredménnyel járt ez az egyeztetés? 
Szintén biztos asszonyhoz címeztem volna ezt a kérdést. Elnök úr, köszönöm szépen. 

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

kérdésemet vagy a véleményemet megcímezni, mert ez egy annyira komplex probléma, hogy 
akkor ezt így nem címezem meg. 

Két dolgot szeretnék felvetni. Az egyik az, hogy nyilvánvalóan az egészségi állapot 
korrekt megítélése, ami különböző jogi konzekvenciákkal jár, azért ez nem biztos, hogy egy 
egyszerű dolog. Főleg olyan esetben, amikor bizonyos szituációban az érintett érdekei nem 
biztos, hogy teljes mértékig egybeesnek a jelenlegi koncepció elképzeléseivel és érdekeivel. 

Ebből következik az, hogy 200 ezer emberről volt szó durván, a jelenlegi várólistákat 
vagy egészségügyi kapacitásokat ismerve, ez milyen módon csatolható be, és milyen módon 
érinti, esetleg befolyásolhatja negatívan a különböző betegellátási szinteket, szituációkat, 
várólistákat, stb.? (Dr. Puskás Tivadar: Ez különböző.) Tudom, hogy különböző vagy nem 
ugyanaz, de ezeket az embereket is meg kell vizsgálni valakinek. Utána nyilvánvaló, hogy ez 
egyrészt szakmai, orvosi tevékenység, másrészt a legkülönbözőbb eszközös vizsgálatokat is 
magában kell hogy rejtse, mert azt mondom, hogy nálunk, orvosoknál van egy blikk-
diagnózis, amikor bejön egy beteg az ajtón, akkor már, ha szerencsénk van, el tudjuk dönteni, 
hogy mi újság van, és ez egy nagyon jó dolog, de amikor jogi konzekvenciái vannak egy ilyen 
eljárásnak, akkor ez kevés. Tehát akkor azt nagyon pontosan kell dokumentálni, 
egyértelműen. 

A másik dolog, amit szeretnék kérdezni, és ezt egy jó ötletnek, emberi, humánus 
hozzáállásnak tartom, hogy több lábon áll egy beteg ember állapotának a megítélése, és itt szó 
volt a különböző szociális környezetről, a családi és egyéb környezetről és tényezőkről. 
Ezeknek az objektivizálása szintén eléggé nehézkes, nem egy könnyű dolog. Itt a 
képviselőtársamhoz csatlakoznék, hogy időben, térben és költségekben jó volna tudni 
pontosan, hogy hogyan történik, mert szó volt arról, hogy a különböző családi szituációk egy 
családban, az említett rokkanttal közös háztartásban élő egyéb beteg családtag, stb., és nem 
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akarom a különböző feltételrendszereket felsorolni és ezzel az időt húzni, de ha ezt 
figyelembe vesszük - és én azt mondom, hogy ezt nyilvánvalóan figyelembe kell venni -, 
akkor viszont ezen embernek is akár az egészségi állapotát vagy egyéb problémáit szintén 
objektivizálni kell, mert az megint jogkövetkezménnyel jár, illetve járhat. 

Tehát azt mondom, hogy ez egy nagyon komplex kérdéskört nyitott ki ez a 
törvényjavaslat, és azt szoktam mondani a kollégáimról és embertársaimról, hogy a jó 
szándék elvitatására nincs jogom, de azért különböző költségvetési megjegyzések és 
különböző, nem ezen minisztérium képviselőinek a megjegyzései és média-megjelenései azért 
egyértelműen azt sugalmazták és sugalmazzák, hogy itt azért egy jelentős költségmegtérítés is 
benne van a szándékokban. Nem az orvos kollégákra gondolok, még egyszer hangsúlyozom, a 
jelen lévő képviselő kollégáimra. Ez a fajta felvetés, amit volt módunk hallani és jelen 
pillanatban is nem itt, hanem bárhol máshol, ez nyilvánvalóan azokat a felvetéseket és azokat 
az enyhe gyanúszerű problémákat vagy problémahalmazt, amit felvetettem, ez azt mutatja, 
hogy ezt nekünk nagyon meg kell gondolni, hogy emberileg, erkölcsileg, orvosilag ebbe ne 
tudjanak mások jogosan belekötni. 

Tehát köszönöm szépen, ilyen aggályaim vannak. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss Sándor képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Meghívottak, 

Előadók! Én csatlakoznék Garai képviselőtársamhoz abban, hogy ez valóban egy elég 
komplex törvénymódosítás. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi lesz azokkal a 
foglalkoztatókkal, azokkal a vállalkozásokkal, akik alapvetően megváltozott 
munkaképességűeket foglalkoztatnak. 

Most van egy olyan gyanúm, hogy bizonyos területeken, ahogy Tukacs 
képviselőtársam is említette, ez elég komoly problémát jelent majd. Ott, ahol nagyon sok 
megváltozott munkaképességű van, ha ott ezek a vállalkozások lehetetlen helyzetbe kerülnek, 
akkor ott komoly munkanélküliséggel lehet számolni. 

Tehát a kormányzat gondolt-e arra, hogy ezeket a megváltozott munkaképességűeket 
foglalkoztató cégeket valamilyen más módon segítse? Talán világosan fogalmaztam, tehát 
nehogy az legyen, hogy gyakorlatilag egymillió munkahelyet kell teremtenünk, és ezek a 
megváltozott munkaképességűek ezen cégek lehetetlen helyzetbe kerülése révén a 
munkanélküliek táborát fogják növelni. 

Tehát kérem a kormányzatot, hogy hassanak oda, hogy ezek a cégek valamilyen 
kompenzációt, vagy bármit, adómentességet kapjanak, ne menjenek tönkre. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen. Még egy csoport van, akinek a 

sorsát rendezni kell. Azt gondolom, olyan drámai leveleket kapunk, hogy nem elég tragikus 
az, hogy elvesztik az eddigi minősítésüket és az ezzel kapcsolatos kis jövedelmüket, de még 
azok, akik önfoglalkoztatók, tehát kisvállalkozásuk van vagy egyéni vállalkozók, elvesztik 
azokat a vállalkozói kedvezményeket is, amelyek eddig illették őket. 

Ha tényleg az a cél, hogy visszavezessük ezeket az embereket a munka világába, 
akkor nehogy eljussunk oda, hogy még a vállalkozásukat is képtelenek lesznek fenntartani. 
Az a kérdésem, hogy az ő sorsukat miként tudjuk kezelni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További kérdés? Gyenes Géza alelnök úr! 
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DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az, hogy 
szükséges-e az eddig rehabilitáltaknak, csökkent munkaképességűeknek egy ismételt 
felülvizsgálat, erre nem lehet mondani nemet, mert ez a közel egymilliós szám valóban 
megdöbbentő. De körülbelül ennek a 200 ezer embernek a vizsgálata meg fog történni. 

Az lenne a kérdésem, hogy ha azok az emberek, akiknek a komplex vizsgálat után 
megállapítják a munkaképességüket, tehát rehabilitációs munkakörben dolgozhatnak, területi 
adottságaik alapján mondjuk valahol a Nyírség északi csücskében laknak, és ott mondjuk se 
rehabilitációs munkakör, vagy egyáltalán bármilyen munkalehetőség nincs, akkor jól 
értettem-e vagy rosszul, hogy a hatóság, illetve ez a terület gyakorlatilag menedzselni fogja az 
ő elhelyezésüket is, vagy csak megállapítja, hogy van egyfajta munkaképességük, amiben 
dolgozhatnak, és akkor gyakorlatilag rájuk bízza, hogy hogyan helyezkednek el? És mi 
történik azokkal az emberekkel, akiktől az eddigi pénzügyi és egyéb más bármilyen jogcímen 
elveszik azt a támogatást, amit eddig kaptak, megállapítják, hogy bizonyos százalékban 
igenis, munkaképes, tehát rehabilitálható, meg is határozzák, ha jól értettem, mert azzal 
foglalkoznak, hogy meghatározzák azt a munkakört, amiben dolgozhat, és ha nem tudja ezt a 
munkakört vállalni, akkor azokkal mégis mi lesz? Mert akkor se ilyen jogcímen, se olyan 
jogcímen nem fognak semmit kapni. 

Nagyon örülnék, ha elvétve lenne ilyen, biztosan lesz ilyen, de kérdés, merthogy a 200 
ezer ember egy elég nagy tömeg. 

A másik inkább technikai jellegű kérdésem lenne, hogy ebből az egészből, jó, ez a 
NEFMI alá tartozik, mert szociális ügyekkel is foglalkozik, de mi az a kérdéskör, 
problémakör vagy feladatkör, amivel az egészségügyi államtitkárság foglalkozik? És még 
lenne egy olyan kérdés, ami szintén technikai, hogy ennél a komplex rehabilitációs 
hatóságnál, azok az orvosok, akik ezeket a komplex vizsgálatokat végzik, erre milyen külön 
finanszírozást állítottak be, mert most visszaemlékezve a költségvetésnél, nem láttam olyan 
tételt. Ez azért elég komoly összeg, 200 ezer embert megvizsgálni, ha csak a munkadíjakat 
veszem, az se semmi, és természetesen azok a vizsgálatok, amelyek a komplexitásuk folytán 
bizonyos esetekben akármilyen bonyolult és költséges beavatkozást, vagy diagnosztikai 
beavatkozást igényelnek, nyilván ezeket is tervezni kell. Ha jól értettem, volt itt egy olyan 
kérdés, hogy ez az OEP-kassza terhére vagy valami külön kassza terhére fog-e történni, mert 
ha az OEP-kassza terhére történik, az azt jelenti, hogy amennyit az OEP-kasszából erre 
kifizetnek, annyival kevesebb beteg – most nem ezekből az emberekből, hanem egyéb beteg – 
lesz ellátva, mert a lehetőségek csökkennek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel ebben a körben van-e? (Nincs 

jelzés.) Köszönöm szépen. További kérdezőt nem látok. Akkor a válaszokat kérném a 
feltételek sorrendjében. 

Bernáth Ildikó fogyatékosságügyi miniszteri biztos válaszai az elhangzottakra 

BERNÁTH ILDIKÓ fogyatékosságügyi miniszteri biztos (Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselők! A vizsgálatokkal kapcsolatos 
kérdésekre Pósfai Gábor főigazgató úr fog válaszolni. Elöljáróban annyit hadd mondjak el, 
hogy az a körülbelül 195-200 ezer embernek a vizsgálata nem két hónap alatt vagy fél év alatt 
történik értelemszerűen, de a részleteket főigazgató úr elmondja. 

A betegségcsoportokról annyit mondok elöljáróban, hogy a rokkantsági ellátásban, 
nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülőknél a három leggyakoribb betegségcsoport 
a keringési rendszer betegségei, ez a vezető, a második helyen állnak a mentális és viselkedési 
zavarral kapcsolatos betegségek, a harmadik helyen pedig a mozgásszervi betegségek. A 
területi megoszlásról majd a főigazgató úr beszél, de elöljáróban hadd tájékoztassam önöket 
arról, hogy az NRSZH honlapján mindez megtekinthető, ezek nyilvános adatok, nagyon 



- 14 - 

részletes bontásban, betegségcsoportonként, megyénként, régiónként mindenki számára 
nyitva áll a lehetőség, hogy tanulmányozza ezeket az adatokat. 

Ami a foglalkoztatás, az átalakítás várható eredményével és a szakmai szervezetekkel 
való konzultációt illeti, a következőkről tudom önöket tájékoztatni. 

Ami a foglalkoztatást illeti: a törvényjavaslat tartalmaz egy negatív és egy pozitív 
ösztönzést a munkáltatók részére, a rehabilitációs hozzájárulásra gondolok, mint negatív 
ösztönzőre. A pozitív ösztönző pedig egy új támogatási rendszer, amely eddig nem szerepelt, 
legalábbis semmilyen néven, semmilyen jogcímen az érintettek vonatkozásában, ez pedig a 
rehabilitációs kártya, amely személyhez kötött lett. Ezt külön hangsúlyozom. Nem a 
munkáltató kapja a kártyát, hanem az, aki megváltozott munkaképességű, és képes és 
alkalmas a munkavégzésre. A kártya birtokosa pedig elhelyezkedik, időbeli korlát nincs a 
járulékkedvezményre, amelyet a munkáltató kap azért cserébe, hogy megváltozott 
munkaképességű embert foglalkoztat. 

Tehát személyhez kötött és időbeli korlát nélkül veheti igénybe a munkáltató, és ha az 
illető kártya birtokosa úgy dönt, hogy munkahelyet változtat, akkor értelemszerűen a 
következő munkáltató részesül a járulékkedvezményben. 

De természetesen tisztában vagyunk azzal, hiszen hosszú egyeztetések és adatok 
elemzése és különböző szervezetek véleményének a kikérése alapján készült el a 
törvényjavaslat, tehát tisztában vagyunk azzal, hogy mindig is lesznek olyan emberek, akik a 
nyílt munkaerőpiacon rehabilitációs kártya segítségével sem fognak tudni elhelyezkedni. Ők 
azok az emberek, akik súlyosan vagy halmozottan fogyatékosok. Az ő foglalkoztatásukra 
továbbra is gondot fordítunk, hiszen a 2012. évi költségvetési törvényjavaslatban továbbra is 
ott szerepel az a támogatás, amelyek az ilyen emberek foglalkoztatását felvállaló 
munkáltatókat megilletik, továbbá a szociális intézményi foglalkoztatás továbbra is 
költségvetési támogatást fog élvezni.  

Ezeknek az összege a 2011. évihez hasonló, körülbelül 42 milliárd forint, hogy ha 
mind a három támogatási formát figyelembe vesszük. 

A tranzit foglalkoztatás szerepét és jelentőségét emelném még ki, amivel az előző 
kormány is erősen küzdött. Tukacs képviselő úr bizonyára emlékszik rá, még a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium korábbi miniszterei többször megpróbálták ezt a feladatot 
valahogyan megoldani. Ilyen kísérlet volt például a rehabilitációs járadék bevezetése, amit 
említettem, hogy 2014-ben fejeződik be kifutó rendszerben, nem sok sikerrel. 

A tranzit foglalkoztatásnál azt szeretnénk elérni, hogy valóban tranzit foglalkoztatás 
legyen, és a támogatás mértéke pedig degresszív lesz, amennyiben természetesen a 
törvényjavaslat elfogadásra kerül, és a végrehajtási rendeletek megszületnek, mert az 
tarthatatlan állapot, hogy gyakorlatilag ugyanazok az emberek, ugyanazoknál a szervezeteknél 
dolgoznak 15, 25, akárhány éve, bennragadnak a rendszerben, és nem kerülnek ki a nyílt 
munkaerőpiacra. Ezt szeretnénk ezzel az ösztönzéssel elősegíteni, hogy minél többen 
bekerülhessenek az ellátási rendszerbe, mert addig, amíg valaki rehabilitációs ellátásban 
részesül, ahogy a név maga is kifejezi, ellátásban részesül. Tehát addig, amíg ő felkészül akár 
foglalkozási rehabilitációval, akár egészségügyivel, akár szociálissal vagy képzéssel, 
oktatással, addig nem fog éhen halni, mert ellátást fog kapni. 

A tranzit foglalkoztatásból kikerülők pedig bekerülnek a nyílt munkaerő-piacra. Mivel 
említettem azt, hogy az orvosszakértői vizsgálatokra nem két hónap alatt, illetve fél év alatt 
kerül sor, természetesen ebből az következik, hogy nem zúdul rá a munkaerőpiacra 200 ezer 
ember. Egyébként a rehabilitáció maga, a komplex rehabilitáció időtartama maximálisan 
három év. Van, akinek elég lesz három hónap, de lesz, akinél igénybe kell venni a három évet. 

Tehát ez a fokozatosság sem vetíti előre azt a rémképet, hogy ott lesz 200 ezer ember, 
aki majd a munkanélküliek számát fogja gyarapítani.  
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Igen, történt egyeztetés a szakmai szervezetekkel, az ő javaslataikat is figyelembe 
vettük, elsősorban a támogatott vagy a védett foglalkoztatással kapcsolatban. 

Hogy mi lesz a munkáltatókkal, mert tönkremennek és hogyan támogatja a cégeket a 
kormány? A tisztelt parlament fogja eldönteni a költségvetési törvény elfogadásával, a 
támogatással azt, amit említettem, ha erre a speciális foglalkoztatotti körre gondolunk 
nyilvánvalóan, hiszen erről tárgyalunk. 

A költségvetési törvényjavaslatban három soron szerepel ez az összeg. Szerepel 
egyszer a szociális intézményi foglalkoztatásnál, szerepel a bértámogatásnál, és szerepel az 
úgynevezett védett szervezeteknek biztosított rehabilitációs költségtámogatásban. 
Hajszálpontosan nem emlékszem az összegre, de körülbelül 42 milliárd forint. De képviselő 
úr biztosan ismeri a törvényjavaslatot, mert ők már hosszasan megvitatták ezt. 

Arra nem tudok válaszolni, annak a képviselő úrnak a felvetésére, aki drámai hangú 
levelekről számolt be, és az egyéni vállalkozók problematikájáról, mert nem tudom, mit ért az 
alatt, hogy elvesztik a kedvezményeiket. Ha erről részletesen tud beszélni, akkor tudok rá 
válaszolni, így ezt a kérdést nem tudom megválaszolni önnek, de egyébként itt ül az NGM 
főosztályvezetője is, Jáczku Tamás, ha van olyan, ami a Gazdasági Minisztériumot érinti, 
akkor ő bizonyára szívesen válaszol majd önnek. 

Volt egy olyan kérdés is, hogy mikorra fejeződik be ennek az ellátórendszernek az 
átalakítása, és milyen eredmény várható tőle. Számításaink alapján és a szakmai szervezetek 
véleménye alapján úgy tervezzük, hogy 2015-re várható az átalakítás befejezése, és körülbelül 
olyan 190 milliárd forint eredmény várható a rendszer teljes átalakítását követően. 

Mit kap vagy mit veszít el a kliens, ha nem fogadja el a megállapított munkakört? Az 
ellátást. Azt veszíti el, kötelező lesz az együttműködés azért, hogy ha ezek a feltételek, 
amelyeket biztosítani fog a kormány a komplex rehabilitációhoz, ez ne kidobott pénz legyen, 
hanem ennek az legyen az eredménye, hogy képes és alkalmas legyen arra, hogy munkát 
végezzen. 

Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a feltett kérdésekre válaszoltam, ha nem, akkor állok 
elébe, hogy ismét válaszoljak, főigazgató úr pedig a vizsgálati sorrendről, illetve az ezzel 
kapcsolatos költségekről feltett kérdésekre válaszol önöknek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Időközben még alelnök úr részéről elhangzott egy kérdés 

a két államtitkárság közötti munkamegosztásnak a konstellációt illetően, akkor e tekintetben 
is kérném főigazgató úr válaszát. 

Dr. Pósfai Gábor főigazgató (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) válaszai 

DR. PÓSFAI GÁBOR főigazgató (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal): 
Köszönöm a szót. Én is terveztem erre a kérdésre is válaszolni. Az első kérdés, ami viszont 
felmerült, hogy mi a területi megoszlás, hogyan alakul a területi megoszlás a megváltozott 
munkaképességűek esetében, és ahogy miniszteri biztos asszony is utalt rá, ez ügyben kérem, 
hogy keressék fel a hivatalunk honlapját, a www.nrszh.hu honlapot, amelyiken évekre 
visszamenőleg részletes statisztikai kimutatásokat lehet találni mind a megállapítással 
kapcsolatban, mind pedig a különböző diagnóziscsoportok előfordulásával kapcsolatban. 
Valóban rendkívül tanulságos. 

Én most csak így felmutatok egy térképet, amelyiken például az látható, hogy milyen 
hatalmas különbségek vannak a fő, vezető diagnózisok területi megoszlásában. Néha valóban 
meglepő az a különbség, hogy mondjuk Tolna megyében mintegy kétszer annyian lettek 
leszázalékolva a keringési rendszer betegségei miatt, mint mentális betegségek miatt, míg 
mondjuk Vas megyében majdnem fordított ez az arány. Persze azért azt is hozzá kell tennünk, 
hogy ezek mindig csak a vezető diagnózisokra vonatkozó adatok, és ezeknél azért nagyon sok 
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egyéb tényezőt is figyelembe kell venni, amikor részletesebben értékeljük. Azonban azzal 
kapcsolatban, hogy mik a rehabilitáció lehetőségei, ezek nagyon fontos adatok. 

Nagyon fontos valóban az is, hogy különböző területeken milyen arányban fordultak 
elő az új rokkantsági megállapítások. Ebben is jelentős különbségek mutatkoznak az egyes 
megyék vonatkozásában. Ennek az okait is nagyon sok tényező befolyásolhatja, amelyeket 
szintén folyamatosan figyelemmel kísérünk. 

Mindezeket figyelembe véve került tehát sor a megváltozott munkaképességű és 
fogyatékkal élő emberek rehabilitációjának a javaslatára.  

A magunk részéről egyébként a tekintetben egyértelműen meggyőződöttek vagyunk, 
hogy a megváltozott munkaképességűek számára egy sikeres rehabilitáció jobb, mintha egy 
passzív ellátást kap, mind emberi szempontból, az aktív élet szempontjából, mind pedig 
egzisztenciális szempontból, a passzív ellátás ugyanis az esetek döntő többségében 
lényegesen kevesebb, mint amit egy sikeres rehabilitációval, munkavállalóként tud kapni az 
érintett. 

Ennek megfelelően tehát a méltányossági szempontokat, amelyekre Garai képviselő úr 
is felhívta a figyelmet, maximálisan figyelembe veszi a rendszer, és az is hozzátartozik, hogy 
a rendszer úgy lett összeállítva, hogy senki ne maradhasson ellátás nélkül. Tehát akinek a 
rehabilitálhatóság megállapítása alapján jó esélye van a rehabilitációjának, annak 
természetesen a foglalkoztatása irányába fog hatni és mutatni a rendszer, akinél viszont erre 
nincs esély, hiszen mindannyian tudjuk, hogy azért vannak olyanok, akiknél nincs valódi 
esélye a rehabilitációnak, ott pedig a rokkantellátás biztosítását fogja garantálni a 
továbbiakban is a rendszer, tehát senki nem marad ellátás nélkül. 

Gyenes alelnök úr kérdésére, amelyben az egészségügyi államtitkársággal való 
kapcsolatot kérdezte, egy nagyon szoros együttműködés volt az előkészítés során is az 
egészségügyi államtitkársággal, ennél csak szorosabb lesz a végrehajtás során, hiszen ahhoz, 
hogy sikeres legyen a rehabilitáció, meghatározó jelentőségű a foglalkozás-egészségügyi 
ellátórendszerrel való együttműködés. Ahhoz, hogy egy megváltozott munkaképességű 
személy sikeresen rehabilitálható legyen, meghatározó jelentőségűnek látjuk azt, hogy a 
foglalkozás-egészségügyi szolgálatok ne csupán kvázi pecsételéssel járuljanak hozzá ahhoz, 
hogy ő foglalkoztatható legyen, hanem egy folyamatos nyomon követéssel gondoskodjanak 
arról, hogy a szükséges kontrollvizsgálatokra, prevencióra, szekunder prevencióra, tercier 
prevencióra sor kerüljön akkor is, amikor visszakerült az illető megváltozott munkaképességű 
munkavállaló a munkahelyre, és ezért az egészségügyi államtitkársággal szorosan 
együttműködve szeretnénk ennek a feltételeit biztosítani a végrehajtási szabályokban. 

A komplex vizsgálatok költségvetési támogatása jelenleg is biztosított, és ez a 
továbbiakban is a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal költségvetéséből kerül 
biztosításra. Ennek az Egészségbiztosítási Alapra, illetve az egészségügyi szolgáltatások 
finanszírozására így, ebben a formában többletteher-kihatása nincs. Abban az esetben, hogy 
ha egyszerre kellett volna egy nagy számú felülvizsgálatot elvégezni, akkor az egy jelentős 
többletterhelést jelentett volna az egészségügyi szolgáltatások és az Egészségbiztosítási Alap 
számára is, azonban így, hogy egy soros felülvizsgálatra kerül sor, ahogy miniszteri biztos 
asszony is mondta, mintegy három évre végső soron elosztva, 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben 
kerül majd sor az összes felülvizsgálat elvégzésére legkésőbb, ezzel a felülvizsgálatok nem 
jelentenek a jelenlegihez képest többletterhelést az egészségügyi ellátórendszer számára. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy van-e még kiegészítenivaló igény? 

Szilágyi képviselő urat megkérdezném, hogy a válasz, viszontválasz vonatkozásában kíván-e 
szólni. 
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További kérdések, válaszok 

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Arról van itt szó, hogy kiegészítő tevékenységként 
végez vállalkozási tevékenységet az, aki ezt a levelet írta, de több ilyen jelzést is kaptunk, és 
ha átminősítik, akkor erre később már nem lesz lehetősége. Elveszti ezt a bizonyos harmadik 
kategóriás járadékát, ha jól használom a fogalmakat, és ezután nem lesz lehetősége a 
kiegészítő tevékenységre, és ugyanolyan módon fog adózni, mint egy rendes vállalkozás, és 
sokszor arra is képtelenek, hogy a minimálbér bérterheit kitermeljék ezek a kisvállalkozások. 

Azt gondolom, hogy aki önfoglalkoztató, az talán a legkevesebb terhet jelenti az 
állami ellátórendszer számára, ezért nagyon kellene őket segíteni. Tehát aki még arra képes, 
hogy saját kisvállalkozást menedzseljen, és valamilyen módon fenntartson, azt segíteni 
kellene mindenféle módon, és nem elvonni tőlük ezt a lehetőséget. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kiss képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy félreérthető volt… 
 
BERNÁTH ILDIKÓ fogyatékosságügyi miniszteri biztos (Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium): Elnök úr, elnézést, úgy gondolom, hogy talán már ilyen hosszú kérdések nem 
lesznek, válaszolhatnék egyenként, hogy ne veszítsük el a fonalat? 

 
ELNÖK: Igen. 
 
BERNÁTH ILDIKÓ fogyatékosságügyi miniszteri biztos (Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium): Nagyon köszönöm. Nem igazán értem a problémát, az egyéni vállalkozó vagy 
kisvállalkozó meg önfoglalkoztató, mindegyik más-más kategória. Ha a képviselő úr átküldi 
nekünk ezeket a leveleket, amelyeket megkapott, akkor talán tisztábban látom, hogy mi 
foglalkoztatja a levél íróját, annál is inkább, mert mint említettem, életkorhoz is kötött a 
rendszer átalakítása. 

Ha ő abban a korban van, akiket az átalakítás nem érint, akkor abszolút semmilyen 
változás nem lesz az ő életében. Jelzem, hogy ha ő a III. rokkantsági kategóriába tartozik, a 
soros felülvizsgálat során még mindig kétfelé ágazik az út: vagy munkaképes és 
foglalkoztatható lesz, vagy nem. Tehát azt megelőlegezni, hogy már most minden megszűnik 
neki, ez így nem igaz. Ebben változásra csak akkor kerülhet sor, ha az orvosszakértői 
bizottság az állapotában változást állapít meg. Szeretném jelezni, hogy ott is kétféle dolog 
történhet: vagy rosszabbodott az állapota a korábbi vizsgálatokhoz képest, hiszen eltelhetett 
azóta akár két év is, vagy pedig javult. 

Ezért erre a kérdésre így konkrét választ nem tudok adni. Azt az egy konkrét választ 
tudom adni, hogy amennyiben az életkora miatt a változás nem érinti, akkor nem fog történni 
az ellátásában változás. 

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

Asszony! Lehet, hogy félreérthető volt az előbb a kérdésem.  
Tehát úgy gondolom, hogy nyilván akik most le vannak százalékolva, és lesz ez a 

felülvizsgálat, sok esetben nem lesznek olyan mértékben leszázalékoltak, mint eddig voltak. 
Azok a cégek, amelyek ilyen mértékű leszázalékoltakat foglalkoztatnak, mint most, azok 
kevesebb támogatásra lesznek jogosultak, ha ugyanazt a dolgozót foglalkoztatják. 

Tehát ezért próbáltam arra rávilágítani, hogy ezeket a cégeket valamilyen más módon 
támogatni kell. Tehát a rokkantságnak megfelelően fogják kapni ezeket a támogatásokat, de 
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ezek a foglalkoztatottak kikerülnek ebből a rokkantsági körből, ezért tartanánk szerencsésnek 
azt, hogy ne a költségvetésben legyenek sorok évenként, hanem valóban valamilyen 
tájegységenként vagy valamilyen módon ezek a cégek továbbra is működhessenek úgy, hogy 
ugyanezeket foglalkoztatják, akik már nem annyira leszázalékoltak, mint eddig. Köszönöm 
szépen. 

 
BERNÁTH ILDIKÓ fogyatékosságügyi miniszteri biztos (Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium): Képviselő úr, az, hogy tájegységenként legyen valamilyen foglalkoztatás, ezt 
nem tudom értelmezni. Azt viszont igen, hogy amint említettem, a 2012. évi költségvetési 
törvényjavaslat is ugyanazokat az összegeket javasolja elfogadásra a parlamentnek a 
foglalkoztatottak támogatásához, mint a 2011. évben volt.  

Szeretném önnek elmondani, hogy azok a szervezetek, amelyek ebbe a kategóriába 
tartoznak, népszerű néven védett szervezeteknek hívják őket, lefedik az egész ország területét, 
hiszen nem egy helyen dolgoznak, hanem jellemzően több megyében működtetnek különböző 
telephelyeket. 

Egyébként pedig az, hogy ugyanazokat foglalkoztassák ugyanúgy, ez alapvetően nem 
egyezik meg azzal az elképzeléssel, amit a törvényjavaslat megcéloz, mint említettem, azok a 
sérült, súlyosan sérült, halmozottan sérült emberek, akik kevés eséllyel tudnának a rész-
munkaerőpiacon maguknak munkát találni, amúgy zárójelben megjegyzem, hogy a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériumban főosztályvezetőként dolgozik egy vak jogász, halláskárosultként 
dolgozik egy pénzügyi főtanácsos, és sorolhatnám tovább más minisztériumok példáját is. A 
szemlélet úgy változik meg, tisztelt képviselő úr, hogy nem azt fogjuk tekinteni ezentúl, hogy 
mire nem képes, hanem azt, hogy mi az, amit el tud látni, mi az, amire képes és alkalmas, 
mert ezeket a feltételeket kell megteremteni. 

Egyébként ez tökéletesen összhangban van azzal az európai uniós stratégiával, amely a 
következő tíz évre azt a célt tűzte ki, hogy a foglalkoztatottság mértékét 75 százalékra kell 
emelni. Ennek a célnak a megvalósítása a megváltozott munkaképességűek 
foglalkoztatásának a növelése nélkül nem fog megvalósulni.  

Tehát ezzel a feladattal minden tagországnak valamilyen megoldásra kell jutni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Garai képviselő úr, majd Horváth képviselő úr! 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Két konkrét 

kérdésem volna, a mindennapi problémákat tükrözendő, kapcsolódva azokhoz az 
információkhoz is, amelyeket most hallottunk.  

Az egyik az, hogy szó volt arról, hogy ez egy nagyon komplex folyamat, akár 
egészségi, szociális és egyéb problémákat tükrözendő, és éppen ezért valószínűleg komplex 
az az eljárási folyamat, amikor előbb-utóbb biztos, hogy lesznek olyan szituációk, amikor az 
érintett elégedetlen akár az orvosszakmai végeredménnyel vagy az azzal összefüggésbe 
hozható jogkövetkezményekkel. Erre milyen lehetőség van az érintettek számára? 

A másik pedig: valamilyen módon Gyenes alelnök úrhoz kapcsolódik a kérdésem, 
hogy szó volt arról, hogy felvetettük, hogy ez milyen többletkapacitásokat és 
többletforrásokat igényel. Most erre kaptunk egy olyan választ, hogy igazából ez nem igényel 
többletforrást, tehát hogy ott a cégnél van valami lehetőség erre. Ez hogyan csorog le majd a 
mindennapokra? Egy egyszerű példa. Egy agyonműtött, egy gerincműtött betegnél 
nyilvánvalóan többek között egy MRI-vizsgálatot vagy még millió dolgot ki lehet találni, 
tételezzük fel, hogy ezt a kecskeméti gyönyörűen felszerelt, nagyszerű, az év kórházában 
végzik el. Ebben az esetben a számlát hová lehet benyújtani, vagy ez a fajta finanszírozás 
hogyan történik majd meg adott esetben? Erre volnék kíváncsi. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Horváth Zsolt képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Ha megengedik, akkor én most egy kicsit visszamennék az időben. 
Valamennyien tudjuk azt, hogy ez a rendszer bizonyos értelemben korábbi 
kompromisszumként alakult ki, a kompromisszum tárgya az volt, hogy sok olyan ember is 
bekerült ebbe a rendszerbe, akit ha akarok, akkor tekinthetek csökkent munkaképességűnek, 
ha akarok, akkor munkavégzésre is képes, attól függ, hogy milyen munkakörben nézem ezt 
meg. 

Ez volt talán a leggyakoribb. Mondok egy példát, amivel talán senkit nem bántok meg. 
Katonaviselt embereknek kell lenni itt a többségünknek korunknál fogva, ha a honvédségnél 
valaki nyombélfekélyt tudott igazolni, akkor ő bizony, ha jól emlékszem, K-minősítésű lett 
egy idő után, ami azt jelenti, hogy a szakmájában alkalmazható, semmilyen más módon nem. 
Tehát mondjuk ha egy orvos lett ilyen, akkor azt orvosként lehetett a honvédségnél használni, 
de ha valaki más volt, akkor azt leszerelték, ez egy igen gyakori megbetegedésforma volt egy 
időben. Tekintettel arra, hogy bizonyos nyombélfekélyek nyom nélkül tudnak gyógyulni, 
viszonylag nehéz utólag ellenőrizni azt, hogy a leszerelés indoka valós volt-e vagy nem. 

Tehát talán hasonló folyamatok lezajlottak itt is, aminek egyébként az a lényege, hogy 
bizonyos munkakörben valóban nem alkalmasak, de bizonyos munkakörökben pedig 
foglalkoztathatók, és tökéletesen el tudják azt látni. 

Azt ugyan látjuk, hogy összehasonlítva, és a statisztikát szoktuk mindig segítségül 
hívni, a jól végzett statisztika pontos, mindenféle legenda ellenére, egy jól megalapozott 
statisztika pontos, és nyilvánvaló, hogy lényegesen magasabb az aránya Magyarországon 
ennek az ellátásnak, mint a környező országokban, illetve a hasonló jellegű, hasonló sorsú 
országokban. Ez azt jelenti, hogy valamilyen szinten indokolatlan, tehát nemzetgazdasági 
értelemben indokolatlan kiáramlás van. Tehát ezzel a helyzettel előbb-utóbb szembe kell 
néznie az országnak. Most ez történik. 

Hogy ez érdeksérelemmel jár? Hát persze. Nem is kicsivel. Hogy ezzel együtt 
egyébként ezt indokolt megtenni? Indokolt. Azt gondolom, hogy ebben nincs különbség itt a 
két oldalon ülők között. Hogy a társadalombiztosítási ellátásokról szóló törvény és törvények 
a magyar törvénykezés legbonyolultabb törvényei, az az én személyes meggyőződésem, ezért 
aztán nagyon könnyű benne elveszni. De ha ezt a nyomvezetőt szem előtt tartjuk, akkor 
viszonylag egyszerű a feladatunk. Létre kell hozni egy olyan rendszert, amelyben a mostantól 
kezdve belépőknek egy világos, az Európai Unióval konform ellátási rendszer jön létre.  

Ez is egy egyszerű történet, nagyon jól le is írták, tehát elláttak bennünket mindenféle 
anyagokkal, önöket is egyébként, a törvényjavaslat indoklásában is szépen le van írva. Ez egy 
tiszta rendszer lesz. Vannak, akiknek nem kell a rendszerbe kerülni, mert ez a vizsgálatkor 
kiderül, hogy nem tartós az állapotuk, és lesznek olyanok, akik rehabilitációra alkalmasak, 
őket valamilyen módon foglalkoztatni lehet, és az is nyilvánvaló, hogy vannak sajnos olyan 
embertársaink, akik erre nem képesek, nekik pedig meglesz a rokkantsági ellátásuk. 

Lényegében két kategória alakul ki. Azt gondolom, hogy ezzel nincs gond, és nem 
hiszem, hogy ebben komolyabb politikai vita lesz közöttünk, a problémát az átmenet jelenti. 
Azok az emberek, akik ma ellátásban részesülnek, hogy ők hogyan, mely csoportba, milyen 
módon kerülnek be. Ha most reálisan végignézzük, akkor egy dolgot máris tényként 
megállapíthatunk, hogy azok, akiknek az állapota a jelenleg kapott ellátással szinkronban van, 
azok semmilyen hátrányt nem fognak szenvedni az átalakítás során. Tételesen, forintra az 
ellátásuk megmarad. 

Átnevezésre kerül, hiszen az új rendszerbe, az új struktúrába be kell őket sorolni, de 
önmagában itt nem történik sérelem. Azok, akik viszont, senkit nem akarok megbántani és 
nem akarok általánosítani, ha előfordul olyan eset, amikor vagy a természet gyógyító ereje, 
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vagy a korábban hibásan felvett adatok miatt valaki nem abba a csoportba kerül be, mint 
amelyikben egyébként jelenleg ellátást kap, akkor őrá személyre szabottan valóban ez egy 
visszalépést jelent, ugyanakkor korrekt vizsgálatok után ez azt is jelenti, hogy munkaképes, és 
bizonyos munkakörökben, bizonyos területen akár teljes mértékben önellátó. 

Az, hogy a munkaerő-piaci viszonyok milyen nehézségeket jelentenek ezeknek az 
embereknek, ez egy másik kérdés, erre viszont a törvényjavaslat választ ad, mert segít 
tompítani ezeket a hatásokat, segít visszavezetni őket a munka világába, a munkaerő-piacra, 
még ezeket az embereket is. 

Őszintén szólva, nem akarok megint nagyon szigorú lenni és nagyon igazságtalannak 
tűnni, de ha valakiről kiderül, hogy munkaképes, akkor neki ugyanazon a piacon kell 
megmérkőzni az állásokért, mint aki egész életében munkaképes volt, miután elérte azt az 
életkort. Tehát itt megint nem mondhatjuk azt, hogy valamiért itt nekünk különleges 
felelősségünk lenne. Belátom, egyénileg, egyes embereknek ez nagyon kellemetlen lehet, de 
el kell jönnie annak a világnak, amikor tiszta viszonyok vannak, mindenki számára átlátható, 
és a támogatásokat valós indokok alapján lehet igénybe venni. Ez egy nehéz pillanat, sok 
érdeksérelemmel jár, de azt gondolom, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat kifejezetten 
korrekt, tisztességes ebben az ügyben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ódor képviselő úr, utána nagyon rövid viszontválaszok 

lesznek. Több napirendi pontunk van még, és a vitára egy hét múlva lesz még lehetőség. 
 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Azt többször körbejártuk és 

köszönjük szépen a szóbeli megerősítéseket, hogy ez a vizsgálat megfelelő időt hagy azoknak 
az embereknek, akiket érinthet, hiszen most látjuk, hogy ebből a közel egymillió emberből ez 
a 200 ezer körüli rész. Amit Horváth képviselő úr elmondott, biztosan lesznek ebből a 
rendszerből kieső emberek, és képviselőtársaim, tulajdonképpen a kérdéseikkel már 
megerősítették azt, hogy bele kell nézni ebbe a problémába, ami itt felhalmozódott az elmúlt 
közel másfél-két évtized alatt. Valami megoldásba kellett menekülni. Volt egy idő, amikor 
másba, szülések voltak, meg lehet figyelni, ahol nagyon romlott a munkaügyi helyzet.  

Tehát azt szeretném a minisztérium felé, és konkrétan mind a két megszólaló, de 
Bernáth Ildikóval, mint munkaüggyel foglalkozó emberrel is, ha lehet ezt így kérni, hogy van 
bizonyos alapja a képviselőtársaim mondanivalójának, hogy geográfiailag elhatárolható. 
Mondhatjuk úgy is, hogy ahol a munkaügyi problémák nagyobbak vagy a 
munkanélküliséggel nagyobb gondok vannak, konkrétan itt a keleti, észak-keleti 
országrészben, ott vélhetően lesz ilyen gond, mivel nagyobb számban voltak ilyen 
rokkantnyugdíjban vagy rokkantellátásban részesülő emberek. Ott bizonyára lesznek majd 
olyanok, akik lehet – ahogy Horváth Zsolt mondta -, hogy a természet gyógyító ereje vagy a 
hibásan felállított diagnózis, vagy éppen az a helyzet, hogy hová lehet még valamilyen módon 
az állami forrásokra rácsatlakozni, már kiöregedtem abból, hogy szüljek, még nem mehetek 
nyugdíjba, és megpróbálom mégiscsak valami módon, mert nem tudok elhelyezkedni. Ez is 
volt egy lehetőség. 

Azt szeretném felvetni, hogy ott bizonyára lesznek majd olyan emberek, akik a 
kategória felállításánál abba az ábécésorrendbe olyan helyen kerülnek, ahol munkát tudnak 
vállalni majd, vagy legalábbis ilyen kategóriába esnek. Tehát jó, hogy ezt elvégezzük és ezzel 
a törvénnyel hellyel-közzel rendet teremtünk, de ha most nem ebben, akkor valami 
másképpen, az általános gondolkodásban érdemes majd azért azokra a területekre 
valószínűleg jobban odafigyelni, és ez már a rehabilitációval foglalkozó vagy a 
rehabilitáltaknak munkát adó cégekre érvényes, mert azt hiszem, hogy ott lesznek majd 
nagyobb számban megjelenő, olyan emberek, akik ugyan rendelkeznek ilyen kártyával, csak 
kérdés, hogy hol tudják felmutatni és ki tudja őket felvenni. Köszönöm a türelmet, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Rövid viszontválaszok következnek. 
 
BERNÁTH ILDIKÓ fogyatékosságügyi miniszteri biztos (Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium): Köszönöm szépen a képviselők kérdéseit, észrevételeit. Valóban ez egy olyan 
probléma, amely a társadalom igazságérzetét erősen borzolja olykor, hiszen majdnem 
mindenkinek van legalább egy olyan ismerőse, vagy legalább hallott olyanról, aki jogtalanul, 
legalábbis az illető szerint jogtalanul veszi fel a rokkantsági ellátást, miközben vidáman 
dolgozik feketén.  

Hogy ez mennyire valóságos vagy nem, a következő három évben ki fog derülni, 
ugyanis a vizsgálatok, illetve a munkavállalás vagy visszaigazolja ezeket az állításokat vagy 
megcáfolja. 

Amit képviselő urak említettek, hogy ez egy időszakban menekülési útvonal volt, 
amikor valaki ilyen helyzetbe került, ez így van. Én Veszprém megyében élek, veszprémi 
vagyok, és Veszprém megye a bányákról és a vegyiparáról volt híres korábban. Egy tipikus 
szocialista nagyipari térség, ugyanúgy, mint Észak-Magyarországon Ózd, Diósgyőr, Miskolc 
környékén, és amikor a szocialista nagyipar bedőlt, a ’90-es évek elején, akkor volt ez egy 
túlélési stratégia, amit hozzáteszem: nem kizárólag az egyének akarták, hanem szervezetten 
vitték őket az orvosszakértői vizsgálatok elé. A bólogatásból látom, hogy hasonló korosztály, 
és elnézést, aki nálam fiatalabb, és hasonló ismeretekkel rendelkezünk. Ez volt, igen, ez volt a 
’90-es évek elején, a ’90-es évek közepén. Ez volt a menekülési útvonala az egyéneknek is, és 
jellemzően a kormányzatnak is, hiszen így tudta megoldani valahogy azt, hogy ne legyen az 
1,5 millió munkahely megszűnését követően brutálisan magas a munkanélkülieknek és az 
ellátás nélkül maradó embereknek a száma. Ez kétségtelen, hogy így volt. De ez a korosztály 
lassan már eljutott az öregségi nyugdíjkorhatárhoz, hiszen nézzék meg a mérleget. Több mint 
900 ezer emberrel szemben áll körülbelül 195-200 ezer ember, akiket ez a változás érinteni 
fog. A szám önmagában is azt mutatja, és a benyújtott törvényjavaslat, hogy egy humánus, az 
egyének számára és az egész társadalom számára egy olyan megoldás szülessen, ami nem 
taszítja az embereket megoldhatatlan és lehetetlen élethelyzetbe egyrészt, másrészt aki viszont 
képes arra, hogy dolgozzon, az tegye azt. Egy ilyen ellátórendszert nem lehet a továbbiakban 
fenntartani, mert egyszerűen nem engedheti meg magának ezt egyetlenegy ország sem. 

Főigazgató úr akar még ehhez hozzáfűzni valamit. 
 
ELNÖK: Parancsoljon, főigazgató úr! 
 
DR. PÓSFAI GÁBOR főigazgató (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal): 

Köszönöm. A konkrét kérdésekre: Garai képviselő úr kérdezte, hogy a komplex vizsgálat 
eredményével elégedetleneknek mik a lehetőségei. 

A jelenlegi lehetőség is adott a tekintetben, hogy amennyiben az elsőfokú szakhatósági 
állásfoglalással nem elégedett valaki, akkor fellebbezést nyújthat be, másodfokú eljárás 
történik, és amennyiben ennek az eredményével sem elégedett, akkor bíróságon 
megtámadható. 

Ezzel kapcsolatban az eddigi gyakorlathoz képest egy jelentős változást szeretnénk 
azonban elérni, ugyanis jelenleg majdnem 2 ezer olyan bírósági per van folyamatban, amely a 
másodfokú szakhatósági állásfoglalásokat támadta meg, és ezeknek az eljárásoknak a 
folyamatában nagyon különböző bírósági döntések születnek abból adódóan, hogy jelenleg a 
szakmai szabályok nem jogszabályi formában vannak megjelenítve. 

A terveink és a szándékaink szerint a továbbiakban ezeket a megújult minősítési 
kritériumokat, szabályrendszert jogszabályi formában szeretnénk végrehajtási utasítások 
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között megjeleníteni, ezáltal egyértelművé és egységessé tenni a jogalkalmazást e tekintetben 
az országban. 

A másik kérdése az volt képviselő úrnak, hogy hová lehet benyújtani az MRI-vizsgálat 
számláját. A minősítést végző szakemberek az eddig elvégzett vizsgálatok és az eddigi orvosi 
szakvélemények, valamint az ezt megerősítő vagy megkérdőjelező pillanatnyi vizsgálat 
alapján hozzák a döntésüket, nem kérnek extra vizsgálatokat, így ebből adódóan extra MRI-
vizsgálatok költségeivel nem kell számolni. Az előfordulhat, és ez most is előfordult többször, 
hogy a hozott leletek nem korrelálnak azzal az állapottal, amit látni lehet a vizsgálat során. A 
jövőben e tekintetben egy jelentős előrelépést fog jelenteni a bizottsági minősítés során, hogy 
a bizottsági orvosoknak már most is lehetőségük van megtekinteni a vizsgálatra kerülő 
személy kórelőzményét, az egészségbiztosítás adatai alapján, ami önmagában természetesen 
nem elegendő adat, de azért megerősítheti vagy eloszlathatja azt a gyanút, hogy ha 
ellentmondás mutatkozik a hozott leletek és a vizsgálatkor talált állapot között.  

Ahogy Horváth képviselő úr is említette, valóban vannak olyan állapotok, amelyeknél 
azért a foglalkoztatásra megvan a lehetőség, ezért a továbbiakban a szakhatósági állásfoglalás, 
illetve adott esetben maga a határozat konkrét TEÁOR-szerinti besorolást fog tartalmazni a 
tekintetben, hogy milyen munkakörökben tudja javasolni a foglalkoztatását a bizottság a 
megváltozott munkaképességűeknek. Az ezzel kapcsolatos műszeres vizsgálatok, a 
képességvizsgálatok, illetve a munkaszimulátoros vizsgálatok is erre fognak egy segítséget 
adni, hogy objektivizálni tudjuk a megmaradt munkaképességet, és ez alapján a rehabilitáció 
célszerű és hatékony irányát. 

Ahogy többen is, Ódor képviselő úr is említette, valóban nagyon heterogén a 
munkaerőpiacon az elhelyezkedési lehetőség, azonban még egy számadatot hadd említsek a 
tisztelt bizottság számára. Most jelenleg majdnem 60 milliárd forint folyik be a rehabilitációs 
hozzájárulásból. Ez azt jelenti, hogy jelenleg is van majdnem 60 ezer olyan potenciális 
munkahely, amelyet ha megváltozott munkaképességűekkel töltenének be a jelenleg 
rehabilitációs hozzájárulást hirdető munkáltatók, akkor ebben 60 ezer megváltozott 
munkaképességűt azonnal foglalkoztatni lehetne. 

Mi a magunk részéről azon vagyunk, hogy minél többet tudjunk segíteni ezekből a 
potenciális munkahelyekből megváltozott munkaképességűekkel betölteni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottság tagjainak az aktív részvételét a 

napirendi pont megtárgyalásánál, mely másfél órát vett igénybe. Az általános vitára bocsátása 
következik. Mielőtt az általános vitára bocsátást szavazásra tenném fel, szeretném jelezni, 
hogy Horváth Zsolt képviselő úr jelezte, hogy a törvényjavaslat általános vitájában vállalja a 
bizottsági előadó szerepét.  

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Szeretném kérdezni, hogy valaki jelezné-e még a jövő heti szerdai kétlépcsős általános 
vitában a részvételét? (Nincs jelzés.) Ezt megelőzően az általános vitára bocsátást szavazásra 
tenném fel. Ki az, aki egyetért azzal, hogy az itt elhangzottak alapján bocsássuk általános 
vitára egy hét múlva! (Szavazás.) 15 igen. Ki az, aki nem tartja általános vitára alkalmasnak? 
(Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. 

Tehát a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja. 
Kérdezném, hogy Horváth Zsolt képviselő úron kívül jelzi-e valaki előzetesen, hogy a 

parlamenti vitában a bizottsági képviseletet vállalja? (Dr. Ódor Ferenc jelentkezik.) 
 
DR. HEGEDŰS JUDIT, a bizottság tanácsadója: Megosztva? 
 
DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Bocsánat, nem, én majd hozzászólok. 
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ELNÖK: A bizottsági előadónk Horváth Zsolt képviselő úr, ő mondja el a többségi 

véleményt. Kisebbségi véleményt kíván-e valaki ismertetni? Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Tulajdonképpen kívánok, de nem vagyok benne biztos, 

hogy jövő hét szerdán ott tudok lenni a plenáris ülésen. 
 
ELNÖK: Ennek ellenére ezt mi jegyzőkönyvbe vesszük. Köszönöm szépen. Ezzel az 

első napirendet lezárom. Mindenkinek köszönöm a részvételét. 
Mielőtt a további három napirendi pontnak nekikezdenénk, egy kétperces szünetet 

rendelnék el. (Rövid szünet.) 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, folytatjuk munkánkat. Időközben Szilágyi 

képviselő úr napirend előtt feltett kérdését közvetítettük helyettes államtitkár úr irányába, erre 
választ fogunk kapni. 

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

Az első napirenddel folytatjuk, az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat, mely T/4857. számon lett benyújtva, a kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása, első helyen kijelölt bizottságként.  

A kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Tisztelettel köszöntöm Cserháti Péter helyettes államtitkár urat és munkatársait. A 
kérdést időközben tolmácsoltuk, és megkérném helyettes államtitkár urat, hogy képviselő 
úrnak a választ szíveskedjen megadni. 

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

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, és igyekszem röviden, a lehetőséget kihasználva a 
helyzet hátteréről néhány szót szólni. 

Valóban, mint mindannyian tudjuk, egy gyakorlatilag nemzetközi probléma az, 
amelynek magyarországi lecsapódását éljük meg. Gyógyszerellátási zavar korábban is 
előfordult, legutóbb például a fejfájás-csillapítóknál. Itt az a probléma, hogy jelen tudásunk 
szerint és felmérések szerint kilenc olyan hatóanyagot érint, amelyik az onkológiai 
kemoterápiában használatos, a helyettesítése is csak részben vagy nem megoldható, ezért 
tehát az elmaradása hosszabb idő után komoly egészségkárosodást okozhat vagy egyéb 
problémákat. 

A probléma oka, mint utólag látható vagy sejthető, az, hogy ezek a szerek 50-60 éve 
ismert ilyen bázisszerek, nem a legújabb biológiai szerek. Az áruk jóval alacsonyabb, és az 
árversenyben gyakorlatilag vesztettek. Ugyanazok a gyártási követelmények vonatkoznak 
rájuk is, szkafanderes műtő stb. előállításban, de a fajlagos költség és gyártási kedv lanyhult 
jócskán, két gyártó maradt igazából, néhány kisebbet leszámítva, ezek közül az egyik egy 
fúzió kapcsán beszüntette a gyártást, a másiknál pedig gyártási zavar támadt, mint utólag 
kiderült. Ez az utóbbi gyártó jelezte, hogy szeptember közepe táján, nem nekünk, hanem az 
intézeti gyógyszertáraknak, hogy lehet probléma. Akkor azonnal rákérdeztünk erre. Azt 
mondták, hogy ez nem olyan nagyon rossz, és sajnos három héttel később már az a válasz jött, 
ugyanezen gyártótól, illetve a forgalmazóktól, hogy gyakorlatilag mégis baj van, nem tudják 
azonnal szállítani, adott esetben lehetnek problémák. 

Akkor a tárca vezetése egy körlevélben fordult az intézetekhez, és megkezdte a 
készletek felmérését, illetve arra kérte az intézeteket, hogy amint ilyen problémát egyáltalán 
látnak, azonnal jelezzék. Ez sajnos nem mindenhol működött. Zalaegerszegen sajnos a hiány 
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észlelése előtt egy nappal jelezték azt nekünk, hogy probléma van, ezért nem tudtunk ott 
sürgősen intézkedni. 

A tárca ezelőtt 12 nappal egy operatív törzset hozott létre a probléma kezelésére. Ez a 
tárcán kívül áll, az OEP, GYEMSZI, OGYI, tehát a gyógyszerészeti hatósági szerv, a szakmai 
kollégium illetékes, döntően onkológiai tagozata, illetve az Országos Onkológiai Intézet 
szereplőiből. Az operatív törzs több döntést hozott és hajtott végre, és elrendelte a készletek 
általános felmérését úgy az intézményekben, mint a nagy forgalmazóknál. A legutolsó válasz 
erre péntek éjszakai dátumú, a helyzet az, hogy a kilenc hatóanyagból 7 esetében négyheti 
készlettel is rendelkezünk a milligramm/fő leszámítás alapján, kettő esetében kéthetes készlet 
volt akkor, de további forgalmazói jelzések vannak arra, hogy a továbblépés lehetséges. 

A másik lépés az volt, hogy ezeknek a gyógyszereknek a beszerzését ilyenkor egyedi 
import alapján lehet csak elintézni a beteghez kötött módon. Gyakorlatilag azt kell 
mondanom, hogy informálisan bele kellett nyúlnunk a rendszerbe és egyeztettünk a 
forgalmazókkal, akik nagyon korrekten működtek velünk együtt, a nagy forgalmazók, és 
gyakorlatilag azt döntöttük együtt, hogy központilag osztjuk el, tehát nem úgy, hogy egy 
kórház, egy nagy póluskórház berendel, ugyanakkor többek lemaradnak, és ez azon múljon, 
hogy az illető kórháznak van-e pénze erre vagy sem, az ő betegei jól járnak, a másiké nem, 
tehát egy központi disztribúciós együttműködést döntöttünk el ennek mentén. 

A harmadik nagy kérdés a gyors közbeszerzés beindítása. Innentől kezdve állami 
felelősség tulajdonképpen a beszerzés menedzselése, hiszen a kis tételek nagyon rossz 
árkategóriában szerezhetők be a világpiacon, még így is, egyébként a probléma az, hogy 
egyedi importtal a korábban kialkudott ár hat-nyolcszorosáért lehet megszerezni ezeket a 
készítményeket. 

A harmadik feladat az volt, hogy mindehhez jogalkotási hátteret is találni, hiszen azért 
informális megoldásokkal egy darabig lehet operálni, de ezt nyilván hosszú távon nem lehet 
így jóindulatra és piaci helyzetben egyéb paraméterekre számítva továbblépni. Ezért 
fordultunk a kormányhoz, és ezért történt az, hogy a hétfői törvénycsomagban, amelyik a 
megyei, budapesti intézményekkel foglalkozott, kerültek bele olyan jogszabályok, amelyek 
ezeket a helyzeteket jogilag rendezik, hiszen soha nem volt korábban ilyen Magyarországon, 
és máshol sem, Obama elnök is nyilatkozott, az amerikai FDA-t is utasította az ottani 
probléma megoldására, és náluk is ezt kellett tenni, tehát a jogszabályi lábak megszülettek 
ahhoz, hogy a kórházak jogszerűen cserélhessék egymás között a készítményeiket. A 
lehetőség megvan arra, hogy a forgalmazókkal a tárca és a bizottság operatívan tudjon 
együttműködni a disztribúció érdekében, illetve az egyedi importengedélyezés felgyorsítása 
és a közbeszerzés kapcsán is kerültek be jogszabályok, amelyek nemcsak informális, hanem 
formális hátteret adnak. Ennél gyorsabban nem lehetett jogalkotást tenni az ügy mögé, tehát 
gyakorlatilag a készletek monitorozása folyamatos, a közbeszerzés azonnali beindítása az 
OEP segítségével megindult és központilag lesz, a forrásteremtési tárgyalások is megindultak, 
körülbelül 4-6 hónapra becsüljük a gyártói visszajelzések alapján a zavar időszakát, ami 
fennáll. Erre bizony, egy több százmilliós többletköltség, amit az intézetek nem tudnak 
kigazdálkodni, ennek a biztosítása egy tegnapi NGM-es tárgyalás mentén remélhetőleg 
folyamatban van. 

Tehát azt reméljük, hogy újra monitorozás, mind a követés, az elosztás, illetve a 
fedezet tekintetében a probléma, amennyire csak lehet, kezelhető lesz, és nem történik meg 
az, hogy egy kórházból haza kell bocsátani betegeket, mert a kemoterápiát nem tudjuk 
elvégezni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán professzor úr! 
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DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Én csak annyival szeretném kiegészíteni a helyettes 
államtitkár úrnak az ezzel kapcsolatos minden vonatkozásában, én mint gyakorló 
citosztatikumot alkalmazó orvos, azt kell mondanom, hogy helytálló, hogy ez nem 
magyarországi probléma, ez egy európai és világprobléma, és ezekkel a tényekkel nem 
Magyarország egyedül néz szembe. 

Tehát ez azt jelenti, hogy nem valamilyen lokális, egy esetlegesen nem megfelelő 
intézkedéssorozat eredményeként jött létre ez az ellátási zavar, hanem ez általános probléma 
volt. Más nemzetközi citosztatikus kezelést alkalmazó, különböző haematológiai és 
onkológiai társaságokkal is kapcsolatban lévén, tudom, hogy ez egy általános jellegű és 
nemcsak Magyarországot érintő probléma. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Zsolt képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak annyiban 

szeretnék hozzászólni, hogy értettem kérdése mögött azt a ki nem mondott kérdést is, hogy az 
ilyen rapid törvényalkotás általában csorbítja az ellenzéknek azon jogát, hogy érdemben 
vitatkozhasson a módosításokról. 

Én magam jegyzem azt a módosítójavaslat-csomagot, amely szintén lényegében 
megegyezik azzal, ami korábban bekerült. Ennek volt lehetőség a vitájára itt a bizottságban is, 
illetve a parlamentben is, igaz, hogy valami kora hajnali órában volt, ha jól emlékszem, olyan 
1-2 óra között valahogy, vagy talán még utána, már nem emlékszem, de hajnalban. (Szilágyi 
László: A zárószavazás után.) Igen, a zárószavazás után, de az nem arra a törvényre 
vonatkozott, ez a törvény most nyitva van. Tehát akár ugyanazt, amit a zárószavazáson 
elfogadtunk, azt megint módosíthatja a parlament, ha szükségét látja. Tehát képviselő úr, itt a 
gyorsaság szerintem fontosabb volt, de azt gondolom, hogy ilyen értelemben ellenzéki jogok 
nem csorbultak. 

Felvetették már az ülésteremben, hogy mi fog történni akkor, ha az ellentmondásba 
kerül vele. Akkor egyrészt a parlament korrigálhatja és módosíthatja a törvényt, ha még 
szükségesnek látja, másfelől, ha pedig nem, akkor én vissza fogom vonni ezeket a 
javaslatokat, és még marad idő. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen a tájékoztatást, teljesen korrektnek 

gondolom. Nyilván meg lehetett volna előzni ezt a cécót azzal, hogy előtte megkapjuk ezt a 
típusú információt is. Egyébként semmi kifogásom nem volt a módosító tartalmával. (Dr. 
Horváth Zsolt: Nem is erre gondoltam.) 

A másik kérésem, kérdésem az volna, hogy mikor kaphatunk egy tájékoztatást arról, 
hogy több kórház lassan már készpénzért sem kap gyógyszert, a sajtóban ilyen híreket lehet 
olvasni. Egészen komoly gyógyszerellátási problémák lehetnek. Ez független nyilvánvalóan 
ettől az előző problémától. Annyi lejárt tartozásuk van a kórházaknak, ami azt gondolom, 
megint csak azonnali kormányzati beavatkozást igényel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy kellőképpen végigbeszéltük. 

Visszatérünk a napirend eredeti vonatkozásaira. Nevezetesen a kapcsolódó módosító 
javaslatok megvitatására. 

Az 1. napirendnél tartunk. Kezdeném a módosító javaslatokkal. A 16/1. ajánlási 
számon, összefüggés nélkül, a 82. számú módosító javaslatot Nagy Kálmán és képviselőtársai 
nyújtották be, az egészségügyi szolgáltató hozzájárulása a finanszírozási szerződés feltétele 
legyen. Kérdezném, hogy tárcaálláspontot fogunk-e hallani? 
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DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Igen. A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. 

Köszönöm szépen. 
A 18/1. ajánlási számon, összefüggésben a 18/2., 21/1., 22/1., 23/1. és 29/1. pontokkal, 

a 79/1. számú módosító javaslat szintén Nagy Kálmán és képviselőtársai által benyújtott 
indítvány, az üzleti titoknak minősülő adatok biztonságáért. Tárcaálláspontot kérnék. 

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

Röviden annyit erről, hogy sajnálom, hogy Garai képviselő úr nincs itt, mert pont az őáltala 
sokszor feszegetett témakörben az intézmények adatszolgáltatását pontosítjuk ebben, ezzel mi 
teljesen egyetértünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja 

a bizottság. 
Az 56/1. ajánlási számon, a 84. számú módosító javaslat Heintz Tamás javaslata, a 

szakmai tervek kötelező tartalmi elemeiről szól a javaslat. Tárcaálláspont kérek! 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm. 
A 61/1. ajánlási számon, összefüggésben a 61/2., 65/2., 67/1. számú indítványokkal, a 

86. számú módosító javaslat Horváth Zsolt javaslata, a térségi egészségügyi tanácsok 
feladatairól szól a javaslat. Tárcaálláspontot kérnék! 

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

61/1-est a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 65/1. ajánlási számon, a 73. számú módosító javaslat Kiss Sándor képviselő úr 

javaslata, a térségi egészségügyi tanácsokban a szakmai kamarák közreműködésének 
biztosításáról szól a módosító javaslat.  

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

Nem támogatjuk, mert ez gyakorlatilag nem egészen értelmezhetően kettős képviseletet 
jelent, a kamarákat korábban befogadtuk a javaslat szerint, így ezt túlzónak tartjuk, nem 
támogatja a tárca. 

 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Elnézést kérek, helyettes államtitkár úr, a múltkori 

egyeztetésen jelezte államtitkár asszony, hogy az a hibája az előterjesztésünknek, hogy nem 
voltak pontosan megnevezve a kamarák a jogszabály szerint. Most ennek megfelelően mi ezt 
módosítottuk, azért alakítottuk át, és fogalmaztunk így, hogy az illetékes egészségügyi 
szakmai kamarák. 

Nem látjuk az indokát, hogy egy ilyen fontos tanácsban úgymond a szakmai testületek 
miért ne vehetnének részt. Ez egy elég egyértelmű megfogalmazás. A tanács illetékességi 
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területén működő területi szervezetének egy-egy képviselője. Ezt azért így írtuk, mert a 
területi tanács lehet, hogy nem egy megyére, hanem két megyére, három megyére terjed ki, 
ezért kellett beírni, hogy ha nekünk mondjuk három megyére terjedne ki, akkor ott három 
külön megyei szervezete, területi szervezete van a kamaránknak, és ezért írtuk. Ők is, a három 
megye is csak egy embert fog oda delegálni. Tehát mi nem látjuk ezt fölöslegesnek, sőt azt 
nem értjük, hogy miért nem lehet egy ilyen fórumba a szakmai szervezeteket behozni. 
Bármelyik kamarának, tehát a Gyógyszerészi Kamarának is lehet a szakmai kérdésekhez is 
köze, az Orvosi Kamarának is, de még a Szakdolgozói Kamarának is. 

És mondom, a megállapodásunk az volt, hogy egy kapcsolódó módosítóval 
egyértelművé tegyük ezt a dolgot. 

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

Valóban ez a probléma, de a 67-es korábbi módosítót támogattuk, az egészségügyben működő 
szakmai kamarák egy-egy képviselője a tanács tagja. Az nem világos, amennyire én tudom, a 
MESZK-nek például többszintű szervezete van, tehát nekünk ez nem volt világos ebből, hogy 
akkor ez hogyan értelmezhető. 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Mármint a kamarának a többszintű szervezete? 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ha 

jól tudom, a MESZK egy háromszintű szervezet, Tehát az ő esetében még bonyolultabb a 
képlet. Tehát mi ezt támogatnánk továbbra is, a korábbi módosítót. Én ezt a hátteret tudom 
képviselni. A kamarák korábban nem szerepeltek egyáltalán a tagok között, most pedig az 
előző módosító szerint szerepelnek. Ez egy további pontosítás, ha jól értjük, hogy a területileg 
illetékes delegálhasson, ha jól tudom, de ebben viszont nekünk ilyen problémáink vannak, 
hogy a többszintű szervezetnél nehéz értelmezni az illetékesség kérdését. 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Az Orvosi Kamaránál egyértelmű, mert ott van 

megyei szervezet, tehát nem kérdés, hogy ki fogja képviselni. Miért, a MESZK-nél van a 
megyei alatt is, a Gyógyszerészi Kamarának van a megyei alatt is? 

Helyettes államtitkár úr, amit elmondott, azt megértettem, de azért ebben az esetben 
valamilyen módon találjuk már ki, hogy hogyan kerüljenek be a kamarák, ne a 
megfogalmazás legyen az indoka, hogy őket nem engedjük oda egy fontos testületbe. 

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

Nem támogatjuk ezt ebben a formában, de egy koherenciával térjünk vissza, a kérdést zárjuk 
le akkor véglegesen. 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Jó, ha megoldható így, akkor elfogadjuk. 
 
ELNÖK: Tehát akkor a tárca ebben a formában nem támogatta. Kérdezem, hogy ki az, 

aki támogatja a 65/1-est? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem. 
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság nem támogatta, egyharmadot 
sem kapott. 

A 71/1. ajánlási számon, összefüggésben a 71/2., 71/4., 71/5. és 71/6. számú 
pontokkal, a 87. számú módosító javaslat Szilágyi László képviselő úr módosító javaslata, a 
Nemzeti Betegfórum megerősítéséről szól.  
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DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 
tárca a 71/1-est támogatja, az alapvető jogok biztosa elfogadható, a 71/2-est viszont a 
jogsegély fogalma miatt nem, mert ez a szervezet erre nem lesz alkalmas jogtechnikailag. 

 
ELNÖK: Összefüggésekkel együtt támogatja? Tehát a 71/2-est nem. (Dr. Hegedűs 

Judit: Akkor a 71/2-est szedjük ki az összefüggésből.) A 71/4-est? 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

71/3-ast viszont igen.  
 
ELNÖK: Az egy külön módosító. 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

71/4-est nem. 
 
ELNÖK: A 71/5-öst és a 71/6-ost? 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem. A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Tehát az összefüggések nélkül a 71/1-est, a 87. számú módosító javaslatot 

támogatja a tárca. Így teszem fel szavazásra. Ki az, aki így támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. 
(Dr. Hegedűs Judit: Kérem, hogy külön szavazzunk a 71/2., 71/4., 71/5. és 71/6. számú 
indítványokról!) 

Ezt pedig egyben teszem fel szavazásra. Ki az, aki az összefüggéseket, a lábakat 
támogatja? A tárca nem támogatta. (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
11 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 

A 71/3. ajánlási számon a 74. számú módosító javaslat Kiss képviselő úr javaslata, a 
Nemzeti Betegfórum, ellátók szakmai köztestületeivel való kapcsolattartásáról szól. 

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

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 73/1. ajánlási számon a 67. számú módosító javaslat Szilágyi képviselő úr javaslata, 

több önkormányzat hatáskörébe tartozó döntéshozatal szabályozásáról szól. Tárcaálláspont? 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ezt 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja Szilágyi képviselő úr javaslatát? (Nincs 

jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. Egyharmadot sem kapott. 

A 73/2. ajánlási számon a 85/1. számú módosító javaslat Heintz képviselő úr javaslata, 
az alapellátáshoz pontosító rendelkezések. 

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

tárca ezt támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
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A 77/1. ajánlási számon, a 82/1., 84/1., 85/1., 86/1., 87/1., 89/1. pontokkal 
összefüggésben, a 66. számú módosító javaslat Szilágyi László képviselő úr javaslata a 
feladat-ellátási szerződés pontosításáról. Kérdezném a tárca álláspontját. 

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

Megint az a gondunk, hogy a 77/1-est nem támogatnánk, viszont a 78/1-est támogatnánk. 
 
ELNÖK: Tehát ezt nem támogatja a tárca. A lábakat szedjük szét ebben az esetben, 

vagy azzal együtt nem támogatja, az összefüggéseivel együtt? 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

lábakat sem támogatjuk és a 77/1-est sem. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja Szilágyi képviselő úr módosító javaslatát? (Nincs 

jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 
tartózkodás. Egyharmadot sem kapott. 

A 78/1. ajánlási számon, a 79/1. és a 79/2. pontokkal összefüggésben, a 85/2. számú 
módosító javaslat Heintz képviselő úr javaslata, az alapellátáshoz pontosító rendelkezések.  

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

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. 
A 94/1. ajánlási számon a 75. számú módosító javaslat Kiss képviselő és 

képviselőtársai indítványa, a praxisjog-elidegenítés a módosítás tárgya. 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ez is egy olyan 

kérdés volt, amire jelezte helyettes államtitkár asszony a múltkori ülésen, hogy a múltra 
vonatkozóan nem tudja elfogadni. Most ezt megváltoztattuk. Gondoljuk el, helyettes 
államtitkár úr, nemcsak azzal károsíthatja a háziorvos vagyoni jogát, hogy átszervezi a 
körzetet törvényesen, hanem azzal is károsíthatja a háziorvost, ha éppen el akar menni a 
jogszabály hatálybalépését követően nyugdíjba, és nem nevezi ki azt az orvost, aki 
gyakorlatilag a működtetési jogot megvenné. Ez sem törvénytelen az önkormányzat részéről, 
hiszen az ő szabad joga, hogy megválassza az orvost. De ezzel a nyugdíjba menőnek kárt 
okoz, tehát egyszerűen nem értjük, hogy ezt miért nem lehet bevenni. Egy korábbi 
kezdeményezésem visszamenőleges hatályú volt, helyettes államtitkár asszony azt mondta, 
hogy ez alkotmányellenes, ez jelen helyzetben szerintem jogos. Mondom: az önkormányzat a 
telkem kisajátításával is okozhat nekem kárt, de kártalanítani kell. Ebben az esetben, amit 
elmondtunk, miért nem kell kártalanítani? Az orvos mindenképpen kárt szenved. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérnénk a választ. 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Módosítom az álláspontot: a tárca támogatja. 
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ELNÖK: Tehát ebben a vonatkozásban így ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 11 igen. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás.  A bizottság támogatta. 

A következő a 107/1. ajánlási számon a 69. számú módosító javaslat Kiss képviselő úr 
és képviselőtársai javaslata, az ügyelet és pihenőidő számításáról szól a javaslat.  

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

Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Megint nem értjük azt, hogy miért nem támogatja, 

hiszen helyettes államtitkár asszony visszajelezte, hogy pontosítsuk az önkéntes munka 
meghatározását. Ez a jogszabály szerinti pontosítás. Semmi mást nem tesz ez a módosítás, 
mint egyértelművé teszi, hogy a törvény 12. § (6) bekezdésében, amikor az egészségügyi 
ügyeletet gyakorlatilag megállapodás alapján is lehet a rendes munkaidő terhére, ez egy 
magyarázó, hogy úgy teljesítheti a rendes munkaidő teljesítésére vonatkozó kötelességét, 
hogy hozzájárul a megállapodás alapján önként vállalt többletmunkának rendes napi 
munkaidővé való minősítéséhez. Ehhez járul hozzá. Ez csak egy kvázi magyarázó, kiegészítő, 
tehát semmiféle jogi ellentét nincs benne, és mondom: pontosítottuk. Tehát ez a módosító is 
olyan volt, amire azt mondta a helyettes államtitkár asszony, hogy kapcsolódó módosítóval, 
ha pontosítjuk a fogalmat, márpedig ő küldte el nekem ezt, hogy ő így ért egyet ezzel a 
fogalommal, ezért nem értem, hogy itt miért nem tudják támogatni ezt a módosítást, ami 
semmi zavart nem okoz, hanem pontosítja, érthetővé teszi, bocsánat, az orvos számára is. A 
legtöbb orvos nem is tudja, hogy neki ilyen hozzájárulással úgymond rendes munkaidővé 
teheti az ügyeletet. 

 
ELNÖK: Raffay úr! 
 
DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Azt tudnám indokolásként elmondani ehhez, hogy ez a módosító 
javaslat két szempontból jelentett nekünk problémát. Az egyik, hogy ha valami egyszer már 
önként vállalt többletmunkának minősül, azt álláspontunk szerint semmilyen szín alatt nem 
lehet rendes munkaidővé átminősíteni. Tehát ez valahol ellentétes azzal a célkitűzéssel, hogy 
ha valaki 12 óra fölött dolgozik, akkor mindenképpen önkéntes legyen.  

A másik probléma, hogy összeköti a 12. § (6) bekezdését, ami arról szól, hogy a 
rendes munkaidő terhére lehet ügyelni, a 13. § (2) bekezdésével, ami az önként vállalt 
többletmunka. Tehát ha valaki nem írna alá önkéntes többletmunka-megállapodást, akkor ez 
alapján egyetlenegy órát vagy akár négyet se lehetne rendes munkaidő terhére, mert azt 
mondja a módosító, hogy úgy teljesítheti, ha hozzájárul az önkéntes többletmunkának a 
rendes napi munkaidővé minősítéséhez. Nem biztos, hogy lesz egyáltalán önként vállalt 
többletmunkája, tehát ha ez a feltétel nem valósul meg, akkor akár egy 4 órát ügyeletet, 
összesen egy darab 4 órát vagy 8 órát sem lehetne rendes munkaidőként elfogadni, és ez 
ellentétes a jelenleg hatályos törvénnyel is, tehát ezt ezért nem tudtuk támogatni. 

 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Értem is a magyarázatot, meg nem is. Szerintem nem 

életszerű ez a magyarázat. Ha én eleve vállalom az ügyeletet, és tudom, hogy az elszámolás 
szempontjából nekem az egyébként önkéntesre esik, mert az első 12 órára esik, idáig teljesen 
korrekt a dolog, de pont ezt vállalom önkéntesen. Vállalom, hogy átadom a munkáltatónak, 
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mert kinek fontos az istenverte rendesmunkaidő-hiány, hiszen elmondtam, hogy egy heti 
ügyeleti beosztással együtt dolgozik 82 órát egy kórházi orvos, az teljesíti a 40 óráját meg a 
48 óráját is, csak ügyelet formájában. Ez az egész jogszabály, hogy rendes munkaidőnek is 
lehessen az ügyeletet minősíteni, ez a munkáltatók ama lelki problémáját oldja meg, hogy jaj 
istenem, hol teljesíti a napi rendes munkaidejét? 

Kérdésem: aki 82 órát dolgozik egy héten, az tartozik még a munkáltatónak 
munkavégzéssel? Ezt mondja a jogszabály, megengedi. Eddig is volt a 6. pont, ami 
megengedte azt, hogy valaki teljes egészében az úgynevezett önkéntes idejét is felajánlja, de 
ez egy külön szerződés kérdése. Abban a pontban, amit önök javasoltak, az 5. pontban pedig 
azt mondták, hogy a munkáltató is minősítheti rendes munkaidőnek az általa elrendelhető 
időket. De ha a munkavállaló ezt felajánlhatja, ezt tartalmazza a 6. pont, de most is van egy 
hatályban lévő 6. pont, tehát ezért látom ellentmondásosnak. 

Még egyszer mondom: ez semmi mást nem tesz, mint megmagyarázza azt, amit önök 
a korábbi 6-ossal, mint lehetőség behoztak a rendszerbe. 

 
ELNÖK: Raffay úr! 
 
RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Azt tudom elmondani, hogy ennek a két bekezdésnek a logikai összekapcsolása a 
törvényben nem kezelhető helyzeteket eredményezne. Egyébként a miniszteri rendeletben, 
ahol az önkéntes többletmunka minősítésének a szabályait meg kell határozni, ha szükséges, 
akkor erre rá tudunk segíteni még a végrehajtási szabályozással.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt a részét lezárom. Tehát ezzel együtt a 107/1-esről van 

szó. Ki az, aki ebben a formában támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 12 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Egyharmadot sem kapott. 

A 108/1. ajánlási pontban a 68. számú módosító javaslat ugyanerről a témáról szól. 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A 

tárca ezt támogatja, azzal, hogy az a), b), c) pontok felsorolása jogtechnikailag nem teljesen 
ideális, de egyébként igen. 

 
ELNÖK: Igen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm. 
A 114/1. ajánlási pontban a 71. számú módosító javaslat Kiss képviselő úr és 

képviselőtársai javaslata, bizonyítékokon alapuló készítmények alkalmazásáért. 
Tárcaálláspont? 

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

gyógyszerrendelésről szóló anyagban ez rendeződött tudomásom szerint, úgyhogy nem 
támogatja a tárca. 

 
ELNÖK: Kiss képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 

magisztrális gyógyszerkészítésért szoktam többször felszólalni, hogy sok magisztrális 
gyógyszer-alapanyagot nem lehet beszerezni. Amikor erre rákérdeztünk, akkor az egyetemen 
azt mondták, hogy nekik van, de a patikák egyszerűen nem jutnak hozzá. 

Tehát arra próbálnám ösztökélni a kormányzatot, hogy valamilyen módon 
jogszabályilag tegye lehetővé. Most nem akarok példát sorolni, benne van a szabványos 
vénymintákban is, de a patikák egyszerűen nem jutnak hozzá, biztosan nem éri meg a 
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nagykereskedőknek, vagy valamiért, de ezt a kincset, hogy Magyarországon még a 
magisztrális gyógyszerkészítés Európához viszonyítva igen magas színvonalon van, ezt ne 
sorvasszuk el, hanem segítse a kormányzat is, legalább úgy, hogy hozzá lehessen jutni az 
alapanyagokhoz. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon! 
 
DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ezt a 

már elfogadott módosítóban rendezzük, tehát a gyógyszeranyagok meg fognak jelenni abban 
a gyógyszerhiányos módosítóban meghatározottak szerint. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben az összefüggésben a 114/1-est ki az, aki 

támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. 
A 133/1. ajánlási számon a 72. számú módosító javaslat Kiss képviselő úr 

képviselőtársai javaslata, jelenleg tagság nélküli egészségügyi dolgozók kamarai tagságának 
rendezése. Tárcaálláspontot kérnék szépen! 

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

tárca álláspontja amiatt, hogy a majdani szakképesítésnek megfelelően mintegy előrehozott 
belépést jelent, nem támogatja. 

 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Itt is azért gyártottuk le a kapcsolódót, mert tisztáztuk 

helyettes államtitkár asszonnyal azt a félreértést, mert ő is úgy értelmezte, hogy elmondta, 
hogy például akkor egy medikust is fel kellene venni. De bocsánat, ő a nappali képzésben 
van, azzal, hogy az egészségügyben dolgozik egy medikus a képzés alatt, ezt mi nem értettük. 
Mi arra gondoltunk, aki jelen pillanatban már egy kórházban mondjuk pszichológusi 
diplomával, szakpszichológusi beosztásban dolgozik, és már be van iskolázva, természetesen 
nem nappali képzésbe, ezekre a dolgozókra ki ad etikai, illetve szakmai felügyeletet? 

Semmi mást nem akartunk, és a javaslatunk is azt mondta, hogy a kamarai tagságnak 
ne az legyen a lényege, hogy fizessen, hanem az, hogy ezt a fajta lakossági szolgáltatási 
kontrollt megkapja a beteg, mert ez a beteg érdekében van. Az egy más kérdés, ha majd 
mindegyik megszerzi, a nővér azt a képesítést, illetve a pszichológus majd a 
szakpszichológusi képesítést, akkor értelemszerűen a nővér már kötelezően tagja lesz és 
tagdíjfizető tagja lesz a szakdolgozói kamarának, illetve a pszichológus szakpszichológusként 
kötelezően tagja lesz a jogszabály szerint az Orvosi Kamarának tagdíjfizetőként. 

Tehát mi nem a tagdíjra mentünk rá, hanem arra, hogy ezeket az embereket is 
valamiféle minőségbiztosítási kontrollban lehessen részesíteni. Ezek most lógnak a 
levegőben, és nem a nappali képzésben részt vevőkről beszélek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy megvolt a tárcaálláspont, 

szavazásra tenném fel. Tehát a 133/1-est ki az, aki támogatja ebben a formában? (Szavazás.) 3 
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Egyharmadot sem kapott. 

A 134/1. ajánlási számon a 77. számú módosító javaslat Kiss képviselő úr és 
képviselőtársai javaslata, jogerős etikai büntetésben részesült tag tagsági viszonya 
felfüggesztésének hatályáról. Tárcaálláspont? 

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

tárca ezt támogatja. 
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ELNÖK: Igen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 137/1. ajánlási számon a 147/1. ponttal összefüggésben a 76/1. módosító javaslat 

Kupper képviselő úr javaslata, a gazdaságfejlesztési célok érvényesüléséért, erről szól a 
módosítás. Tárcaálláspont? 

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

kettő összefügg egymással, a javaslat kapcsán a tárca álláspontja nem támogató. Elsősorban 
az elvvel nyilvánvalóan egyetértünk, az iparpolitikai érdekkel, de a szövegezés problémás, 
mert nem zárja ki azt, hogy a nem támogatott gyógyszerkörre is vonatkozzon, ami azért eddig 
nem volt jellemző e tekintetben, és a szöveg ilyen szempontból pontatlan. Nyilván számos 
további gazdasági kérdést is felvet, de ezek még majd később a bizottsági módosítóknál is 
jönnek. Tehát gyakorlatilag nem támogatja a tárca. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot ebben a 

formában? (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki 
tartózkodik? (Nincs jelzés.) A bizottság támogatja. 

A következő a 142/1. ajánlási számon a 142/2. és 143/1. ponttal összefüggésben a 78. 
számú módosító javaslat Nagy Kálmán képviselő úr és képviselőtársai javaslata, felhatalmazó 
rendelkezés pontosítása. Tárcaálláspontot kérnék! 

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

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú. 
A 150/1. ajánlási számon, a 151/1., 152/1. és 153/1. pontokkal összefüggésben a 81/1. 

módosító javaslat Nagy Kálmán és képviselőtársai javaslata, normaszöveg és indoklás 
összhangjának biztosítása. Tárcaálláspontot kérek! 

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

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 160/1. ajánlási számon, a 161/2., 161/3., 161/4. és 176/1. pontokkal összefüggésben 

a 83/1. számú módosító javaslat Kovács József és képviselőtársai javaslata, finanszírozási 
szabályok pontosítása, például az országos átlagtól eltérés mértékének szabályairól. 
Tárcaálláspontot kérnék! 

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

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 161/1. ajánlási számon a 173/1. ponttal összefüggésben a 80/1. számú módosító 

javaslat Kovács József és képviselőtársai javaslata, a szakellátási rendszer szempontjainak 
felülvizsgálata. Tárcaálláspontot kérnék. 

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

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú. 
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Az ajánlás végére értünk, és a napirendi pont keretében most a bizottsági módosító 
javaslatok tárgyalására kerül sor. Remélem, minden bizottsági tag megkapta a bizottsági 
módosító javaslatok írásos szövegét. 

A fogyasztóvédelmi bizottság által a T/8457/64. számú módosító javaslat lett 
benyújtva, 2011. november 21-én az Egészségügyi bizottság ülését követően lett benyújtva, 
tegnapelőtt, mégpedig a címe: a hatályos szabályozás fenntartása javasolt, gyógyszeres 
kezelésen kívüli más eljárás törlésével. Itt szintén kormány- vagy tárcaálláspontot kérdeznék. 

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

tárcaálláspont az, hogy a korábbi gyakorlatilag egészségpolitikai érdek teljesen nyilvánvaló, 
de valóban felmerül az a kérdés, hogy egyéb szekunder következmények miatt a szöveg 
pontosítást igényel, ezért jelen formájában nem támogatnánk a mostani módosítót, de 
koherenciával kívánjuk rendezni ezt a kérdést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés? Nagy Kálmán professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Szerintem ez a módosító hibás szakmailag, éppen 

ezért nem tudom támogatni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy van-e még kérdése valakinek. (Nincs 

jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen. Tehát ki az, aki ebben a formában az elhangzottak ellenére 
támogatja ezt a módosító javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 
nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Köszönöm szépen. Nem kapta meg az 
egyharmadot. 

A bizottsági módosító javaslatok tervezeteinek a megvitatására és szavazására kerül 
sor. Az 1. számú egészségügyi bizottsági módosító javaslat a T/8457-es módosítandó 
jogszabályhelyre vonatkozik, a 2. számú melléklet, az emberi felhasználásra kerülő 
gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény A) jegyzékének pontosítását jelenti ez a 
bizottsági módosító. Kérném a tárca álláspontját. 

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

tárca támogatja, jogos a pontosítás. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja ezt a bizottsági módosítót? A benyújtásról szavazunk! 

(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 2. számú egészségügyi bizottsági módosító javaslat a gyógyszertörvény 100. § (2) 

bekezdésében és a 108. § (2) bekezdésében az adminisztrációs terhek csökkentéséről szóló 
módosítás. Kérdezném a tárca álláspontját. 

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

tárca támogatja, az OEP számára ez nagyon jelentős adminisztratív csökkentést jelent, mert 
nem kell a több ezer negatív vagy semleges végzést kipostáznia. 

 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a benyújtást? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 3. számú bizottsági módosító a gyógyszertörvény 121. §-ára vonatkozik, a személyi 

jogos gyógyszerészek egymás helyettesítéséről. 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ez 

egy jogos módosító, ezt rendezni kell, a tárca támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazásra teszem fel. A benyújtásról szavazunk. Ki 
támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

A 4. számú bizottsági módosító az új 23. §-ára vonatkozik az egészségbiztosítási 
törvénynek, és a gyógyászati segédeszköz javításának száz százalékos támogatását javasolja 
foglalkozási megbetegedés esetén. A tárca álláspontja? 

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

módosítás jogos, itt egy régi problémát varr ez el, hogy nemcsak a beszerzett nagy értékű 
eszköz, kerekesszék, hanem annak a javítása is egyértelműen a száz százalékos kulcsba esik. 
Ez jogos pontosító, jogvitákat megelőző módosítás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a benyújtását? (Szavazás.) 

Köszönöm. Egyhangú. 
Az 5. számú bizottsági módosító az egészségbiztosítási törvény új 18. §-ára 

vonatkozik, a tartalma szűrés, egészségfejlesztési irodák működése. A tárca álláspontja? 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Teljesen jogos a módosítás, a TÁMOP pályázatok kiírásával összefüggésben kell rendezni ezt 
a kérdést, hogy hosszú távon a szűrési tevékenység is majd az E. Alapból finanszírozható 
legyen. A tárca támogatja, ez a modell már működik modellszerűen Magyarországon. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a tárca támogatta. Ki az, aki támogatja a 

benyújtást? (Szavazás.) Köszönöm, egyhangú. 
A 6. számú a gyógyszertörvény új 110. §-ára vonatkozik, a kutatás-fejlesztés 

ösztönzésére irányul a tartalma. Kérdezném a tárca álláspontját. 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Hasonló a helyzet, mint az előbbi, Kupper képviselő úr által benyújtott javaslattal, tehát 
önmagában az elv teljesen világos és abszolút követhető, hogy ebben a nehéz gazdasági 
helyzetben bizonyos preferenciák érvényesüljenek. A probléma az, hogy a szövegben jelentős 
értelmezési hiba van, nem tudom, hogy főosztályvezető asszony el tudja-e mondani a 
problémákat itt a 3 százalék kapcsán, hogy kétfajta módon is értelmezhető. Inkább nem is 
mondjuk el, ebben a formában nem támogatjuk, de az elvi támogatás miatt igen, és 
koherenciában azt gondoljuk, hogy ezt összefüggésében lehetne kezelni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ebben a formában nem, de koherenciában lehet 

kezelni. Ezzel kapcsolatban megkérdezném a bizottság véleményét, hogy a koherenciát 
megelőzően – volt már ilyenre példa a mai ülésen – ki az, aki mégis támogatja ebben a 
formában ezt a javaslatot? (Szavazás.) 11 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. 
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. 

A 7. számú bizottsági módosító a gyógyszertörvény új 92. § (4) bekezdésére 
vonatkozik, a preferált referencia-ársávba sorolás szabályairól szól. Kérném a tárca 
álláspontját. 

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

Összefüggően az előző kettővel is, tehát valóban a fenti elvi támogatás miatt itt a 
forrásvonzatok és forrásmozgások az E. Alap tekintetében jelentős kérdéseket vetnek fel. Itt 
tulajdonképpen a Széll Kálmán konvergenciaprogramhoz kötődő jelentős és úgy tűnik, 
működő rendszer kapcsán merül fel hiba, ahol a szövegezésben megint probléma a de 
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legalább 5 gyógyszer bevezetése. Tehát megint az elvi támogatás és megoldhatóság mellett 
ebben a formájában nem támogatná a tárca, mi úgy tudjuk, hogy e tekintetben lesz 
kormányzati egyeztetés, ahol ezeket pontosítjuk, és akkor koherencia formájában vissza 
tudjuk hozni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a 7. számú bizottsági módosító indítvány 

benyújtását ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 10 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. 
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. 

A 8. számú bizottsági módosító javaslat a gyógyszertörvény 69. § (3) bekezdése, az új 
76. §, a 81. §, az új 150. § (5)-(7) bekezdéseire vonatkozik.  

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

Ahogy észlelték a képviselő urak és hölgyek is korábban, hogy ez a designer drog kérdésben a 
tárca a korábbi metodika szerint próbált előrelépni, azaz új és új hatóanyagokat bevezetve a 
gyógyszertörvény mellékletébe, a tilthatóságot megoldani, de egyszerűen nem lehet lépést 
tartani. A ma reggeli hírekben is Debrecen kapcsán erről a problémáról volt szó, ezért teljesen 
jogos az a folyamat, amelyik egy sokkal gyorsabb jogkövetési és büntethetőségi rendszert 
biztosít. Itt bevezet egy új fogalmat, az új pszichoaktív anyag fogalmát, amelynek kapcsán 
egy kormányrendeleti szabályozással a kábítószer bizottsághoz rendeli azonnal ennek a 
felmerülő pszichoaktív anyagnak a felülvizsgálatát, és amennyiben a felülvizsgálat pozitív 
eredménnyel zárul, onnantól kezdve egy kormányrendelet mellékletében és nem törvény 
mellékletében szerepelne az új pszichoaktív szer, de onnantól kezdve csak jogszabály szerinti 
engedélyezett felhasználó használhatná fel ezt a szert. Aki viszont e nélkül teszi, az 
büntethető, és emiatt a Btk. is módosul, tehát egy sokkal gyorsabb és rugalmasabb lehetőséget 
jelent ez a designer drog ismert gyorsuló folyamatának a nyomon követésére. Ez egy nagyon 
fontos módosítás. A tárca támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Egyhangú. 
A napirendi pont szavazásainak végére értünk. Szeretném a bizottság tagjainak 

figyelmét felhívni ennek a napirendnek a kapcsán, hogy miután koherencia-módosítási 
lehetőség öt esetben felvetődött, úgy gondolom, hogy a jövő héten a hétfői napon, egy nem 
tervezett időpontban egyelőre, lehet, hogy egy rövid bizottsági ülésre valamilyen időpontban 
sort kell hogy kerítsünk. (Dr. Hegedűs Judit: Nem kell, csak lehet.) Lehetséges. (Dr. Horváth 
Zsolt: A koherenciáról az alkotmányügyi bizottság fog dönteni.) Ha nem kell, akkor nem 
ülünk. Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Elnézést kérek, egyszer már történt módosítás, a többi bizottság 
munkájához is kell hogy alkalmazkodjunk, itt a napirendi pont keretében megköszönöm a 
napirendi pont előadóinak. Itt egy olyan jelzés érkezett hozzám, hogy minden bizottság 
munkája rugalmas legyen, hogy a 3. és a 2. napirendet cseréljük fel. Tehát először a 
költségvetést és utána a munka törvénykönyv módosítóiról szavazzunk, amennyiben a 
bizottság ezt a javaslatot elfogadja. Ezt szavazásra tenném fel, hogy elfogadjuk-e. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Egyhangú. 

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

Ilyen formában a 3. számú napirendi pont tárgyalására kerül sor, Magyarország 2012. 
évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat bizottság feladatkörébe tartozó 
kapcsolódó módosító indítványainak megvitatására kerül sor. 
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A kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Tisztelettel köszöntöm a napirend előadóit, Szűcs Mónika szakmai tanácsadót és 
Tóbiás Tamás főosztályvezető urat a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében. 
Rátérünk a módosító javaslatok tárgyalására. 

Az összefüggések vonatkozásában a költségvetési lábakra is kellene feltétlenül 
figyelni a benyújtás kapcsán. A bizottság feladatkörébe tartozó javaslatokat úgy válogattuk 
sorrendbe, ahogy az egészségügyi ágazatot érintő lába szerint következik.  

A 454/1. ajánlási számon, a 211/4. ponttal összefüggésben, az 571. számú módosító 
javaslatot Tapolczai képviselő úr nyújtotta be, a NEFMI igazgatása javára, a 
miniszterelnökségi konzultációk terhére vonatkozik a tartalma. 

Megkérdezem, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről kormány- vagy 
tárcaálláspontot hallhatunk főosztályvezető úrtól. 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! A kormány még nem tárgyalt ezekről a módosítókról, úgyhogy tárcaálláspontot tudunk 
mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérném a tárca álláspontját a 454/1. pontról. 
 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatják. Ki az, aki támogatja a tárca által is támogatott módosító 

javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
Az 573/1. ajánlási számon, összefüggésben a 618/1. és a 837/2. pontokkal, az 515. 

számú módosító javaslatot Lázár János nyújtotta be, a Magyar Rákellenes Liga javára 
egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok és garanciaügyletek terhére vonatkozik. 
Kérdezném a tárca álláspontját. 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. 
Az 573/2. ajánlási számon, a 873/5. ponttal összefüggésben, az 542. számú módosító 

javaslatot Burány képviselő úr nyújtotta be, a kispesti gyerek szakrendelő javára, az állami 
ingatlanvagyon-felmérés terhére vonatkozik. Tárcaálláspontot kérnék! 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezném, hogy ki az, aki támogatja ezt a módosító 

javaslatot. (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Az elutasítás egyhangú. 
Egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen. 

Az 573/3. ajánlási számon, a 211/3. ponttal összefüggésben az 561. számú módosító 
javaslatot Szekeres Imre nyújtotta be, a jászberényi Szent Erzsébet Kórház működése javára, 
a miniszterelnökségi konzultációk terhére. Kérdezném a tárca álláspontját. 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
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ELNÖK: Ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elutasítva. Köszönöm szépen. 

Az 574/1. ajánlási számon, a 390/8. ponttal összefüggésben az 536. számú módosító 
javaslatot Varga László képviselő úr nyújtotta be, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
kisforgalmú gyógyszertárak működtetése javára, az NGM szervezet-átalakítás terhére. 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem. Ki az, aki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
Egyharmadot sem kapott. 

Van-e a bizottság részéről valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, ami a 
bizottság feladatkörébe tartozik, de nem tárgyaltunk róla? (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm 
szépen. 

Köszönöm szépen a Nemzetgazdasági Minisztérium aktív részvételét a módosító 
javaslatok tárgyalásában. 

A munka törvénykönyvéről szóló T/4786. számú törvényjavaslat 

Következik a munka törvénykönyvéről szóló T/4786. számú törvényjavaslatnak a 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatainak megvitatása. A munka törvénykönyve 
ajánlástervezet 2011. november 17-én lett benyújtva. 

Tisztelettel köszöntöm a NEFMI egészségügyi államtitkársága részéről… 
 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést kérek, 

elnök úr, a jegyzőkönyv kedvéért Jáczku Tamás vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
foglalkoztatásért felelős államtitkárságáról. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr részvételét a Nemzetgazdasági 

Minisztérium részéről. Nekem még itt a napirendnél Raffay Bálint úr van jelezve az 
egészségügyi államtitkárság részéről.  

A módosító javaslatok megtárgyalása 

Kezdjük a javaslatok megtárgyalását. A 194. ajánlási számon a 21. számú módosító 
javaslat Baracskai József javaslata, a hálapénz munkahelyi vezető általi legalizálásának 
kizárásáról szól. Képviselő úr tagja a bizottságunknak. Kérdezném, hogy kormány- vagy 
tárcaálláspontot hallhatunk? 

 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! A kormány nem támogatja az indítványt. 
 
ELNÖK: Tehát kormányálláspontot hallhatunk. A kormány nem támogatja. Ki az, aki 

támogatja ezt a módosító javaslatot? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Tehát egyhangúlag lett elutasítva. 

A 205. ajánlási számon az 54. számú módosító javaslat Bertha Szilvia képviselő 
asszony javaslata, alapvető jogszabályi garancia az élet, testi épség védelmére. Kérném a 
kormány álláspontját! 

 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! A kormány nem támogatja az indítványt. 
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ELNÖK: A bizottság részéről ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. Ki 

az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Nem kapott egyharmadot. 
A 283. ajánlási számon az 5. számú módosító javaslat Gyenes Géza képviselő úr 

indítványa, a napi pihenőidő megszakadásának számítása munkahelyre és arról való utazással 
történik. Kérdezném a kormányálláspontot. 

 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! A kormány nem támogatja az indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Nagyon sajnálom, hogy a kormány nem támogatja, 

magyarán a kormány nem érti ezt a munkajogi helyzetet. Ha egy orvos készenlétben van - 
ugyanis rá is vonatkozik ez, a LXXXIV. törvény erről nem rendelkezik külön - a saját 
pihenőidejében, tehát már azon a 12 órán túl, amikor a munkáltató nem rendelkezik vele 
egyáltalán, mert a munkáltató csak 12 órában rendelkezik vele, akkor ő nem bejár dolgozni, 
hanem az ő pihenőidejét megszakítják azzal, hogy riasztást kap, mondjuk reggel hajnali 4-kor 
csöng a telefonja, hogy be kell jönni, ő abban a pillanatban kezd dolgozni, amikor beül az 
autójába, bemegy a kórházba, és akkor fejezi be, ha megint visszamegy a lakására és pihenő 
állapotba helyezi magát. Ugyanis mindenféleképpen ezt munkaidőnek kell hogy számítsák. 
Tehát ne keverjük össze azzal, hogy valaki rendszeresen reggel 8-kor bemegy a 
munkahelyére, az nem is jut eszünkbe, de egy készenlétező orvos esetében, ami ráadásul 24 
órán keresztül tart egy készenlét, nem úgy, mint a munka törvénykönyve alapján, mert ott 
fogalmam nincs, hogy mennyi a készenlét, de az egészségügyben ezt nem értjük. De más 
ágazatban is, ha ilyen 24 órás készenlét lenne, akkor a készenléti időnek a pihenőidőre eső 
részét nem lehet annak tekinteni, hogy az nem munkaidő. 

Ezt az előkészítő vagy a befejező munka fogalmával lehetne esetleg megjelölni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy lenne-e viszontválasz? 
 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Alelnök 

Úr! Úgy gondolom, hogy ez a munka törvénykönyve egy kódex, tehát általában fogalmaz 
meg szabályokat. A kormány úgy véli, hogy az ön által javasolt külön kivételnek a 
szerepeltetése egyrészt szükségtelen, jogtechnikai szempontból szükségtelen beletenni, hiszen 
ágazati jogszabály eltérést engedhet minden esetben. Tehát itt az egyes ágazatoknak kell 
ezeket a feltételeket megteremteni. 

Itt akkor átadnám a szót a NEFMI képviselőjének. 
 
DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem tárcaálláspontot képviselek. Tájékoztatásul azonban 
el tudom mondani, hogy a 2003. évi LXXXIV. törvény jelenleg valóban tartalmaz ilyen 
speciális ágazati szabályt, hogy nálunk a készenlétet a behívástól kell mérni. Azt gondolom, 
hogy továbbra is ez az ágazati szabályozás az Mt. logikája mellett fenntartható maradhat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor ebben a vonatkozásban ki az, aki támogatja a 

módosító javaslatot? (Dr. Nagy Kálmán: Én szeretnék még mondani valamit.) Nagy Kálmán 
képviselő úr! 
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DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Azt szeretném mondani alelnök úrnak, hogy a 
készenléti szolgálat nem egy jól definiált valami, éppen ezért ebben a formában ezt először 
definiálni kell ahhoz, hogy meg lehessen határozni azt, hogy hogyan számítjuk ki a bent 
töltött időt. Annyiban egyébként teljes mértékben egyetértek, hogy a készenléti munkavégzés 
munkavégzés, csak az definiálva legyen, hogy mit tekintünk készenléti munkavégzésnek. (Dr. 
Gyenes Géza: A munka törvénykönyve definiálja egyébként.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát ebben a formában minden reflexióval együtt ki az, 

aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Nem kapott egyharmadot. 

A 131. ajánlási számon a 6. számú módosító javaslat Gyenes Géza és 
képviselőtársainak javaslata, a Luxemburgi Bíróság döntésével való összhang biztosítására 
vonatkozik. Kormányálláspont? 

 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! A kormány nem támogatja. 
 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Azért hivatkoztunk mi is a Luxemburgi Bíróság 

ítéletére, mert ő azt mondja, hogy az ügyeletben minden perc, a tétlen perc is – legfeljebb 
díjazás szempontjából különbözteti meg – munkaidő. Ugyanis a Luxemburgi Bíróság úgy 
határozta meg jogerősen a munkaidő fogalmát, hogy amikor pihenőidőben van az ember, 
abban a 11 óra minimum járó időben van, vagy folyamatosan járó időben van, akkor pihen, ez 
a pihenőidő, viszont amikor bent dolgozik az ügyeletben vagy nem csinál semmit, az csak 
munkaidő lehet, mert pihenőidőnek nem nevezhető. 

Tehát ilyen egyszerű kizárással meg lehet oldani. Ezért nem látjuk értelmét, hogy az 
ügyeleti időnek a tétlen, illetve a tevőleges részét megkülönböztessük munkaidő 
szempontjából. De ez mást jelent, ha abban különböztetjük meg, hogy mennyi legyen a 
díjazás. Azt elfogadjuk, hogy a díjazása más a tevőleges és más a nem tevőleges időnek, 
viszont ebben az esetben ezért látjuk értelmetlennek, mert minden ügyeletben töltött perc, 
bármit csinálok vagy nem csinálok, munkaidő és nem pihenőidő. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr! 
 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Alelnök 

Úr! Csak annyit szeretnék reagálni, hogy az ügyeletnek és a készenlétnek a szabályait ez a 
kódex lényegesen nem módosítja, tehát az előző törvénykönyvhöz képest.  

A Luxemburgi Bíróság ítéletében azt mondta ki annak idején, hogy ha nem lehet 
meghatározni azt az időtartamot, amit munkával végez a munkavállaló, abban az esetben a 
teljes időt munkaidőnek kell tekinteni. 

Az ügyelet vonatkozásában, amennyiben ténylegesen munkavégzésre kerül sor, azt 
természetesen be kell számítani a munkaidő tartalmába és annak a felső határába, a 
fennmaradó időtartamot pedig nem kell ebbe beszámolni. Ha ugyanis azt a másik értelmezést 
nézzük, amit ön is mond, és valóban van egy ilyen értelmezése ennek a luxemburgi ítéletnek, 
hogy akkor a teljes időtartamot bele kellene számítani a munkaidőbe, akkor abban az esetben 
ez azt jelentené, hogy tulajdonképpen az ügyeletnek nem lenne fogalma, hiszen teljesen 
munkaidőnek kellene tekinteni. Köszönöm. 
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DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Köszönöm szépen a főosztályvezető úr szavait. Azzal szeretném kiegészíteni, hogy az 
egészségügyi ágazatban az egészségügyi ügyeletnek sui generis jogi fogalma van, tehát mi 
most sem a munka törvénykönyve szerinti ügyelet jogintézményét alkalmazzuk, hanem az 
egészségügyi ügyelet jogintézményét. Éppen az a két jogintézménynek a speciális eltérése, 
hogy míg mondjuk – nem akarok buta példát mondani – egy MÁV-ügyelet esetében akkor 
helyezi magát szolgálatba az ügyeletes, ha véletlenül történik valamilyen baleset, és 
egyébként az ügyelet tartalma pihenés, az egészségügyben szükségszerűen felmerülnek 
munkavégzési feladatok ügyelet alatt. Fogalmilag mindenképpen van munkavégzés. 

Tehát az egészségügyi törvény, szintén a 2003. évi LXXXIV. törvény eltérően 
szabályozza, megint azt gondolom, hogy az ágazati munkajogunk alapján most is egyértelmű, 
és a jövőben is ez lesz, hogy az egészségügyi ügyelet teljes időtartama munkaidőnek kell 
hogy számítson, mert gyakorlatilag erre már a mostani gyakorlat is így készült fel. Tehát azt 
gondolom - ez megint csak szakmai álláspont -, hogy fenntartható a jövőben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Elfogadom, amit Raffay szakértő úr mondott, de azért 

mégiscsak visszatérnék arra, hogy akkor egy fogalom hiányzik a munka törvénykönyvéből, 
mert ha azt mondom, hogy munkaidő, akkor azt ön elmondta, hogy az a munkaidő, amikor 
tevőleges. Akkor hogyan hívjuk a nem tevőleges időt, minek nevezzük, mert pihenőidőnek 
nem nevezhetjük, és végül is a munkajogban ez a két dolog van: pihenőidő és munkaidő. 
Akkor vagy hiányos a munka törvénykönyve és valamit el kell nevezni, vagy inkább 
elfogadni azt a luxemburgi álláspontot, hogy függetlenül az ügyelettől, de ő is az ügyeletre 
hivatkozik, hogy ügyeletben minden perc munkaidő. Ez nem lehet pihenőidő az ügyeletben, 
mert a pihenőidőm az, amit én háborítatlanul, 11 óra tartamban otthon el tudok tölteni, vagy 
bárhol. Ezt nevezi a munkajog pihenőidőnek. 

Tehát ezért mondom, hogy vagy egy fogalom hiányzik, vagy lehet, hogy mégis nekem 
van igazam. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető úr! 
 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Szerintem megnyugtatóan tartalmazza a munka törvénykönyve az ezekre vonatkozó 
fogalmakat. Tehát továbbra is azt mondom, hogy a munkavégzés időtartamát az a maximális 
emelt napi 12 óra, az tartalmazza. Az ügyeletnél el lehet térni, 24 órás lehet az időtartam, 
tehát igenis, nagyon nagy szerepe van ennek, és a 12 órát semmiképpen nem lehet túllépni. 
Ebben az esetben nagyon lényeges az, hogy ténylegesen meg tudjuk nézni, vizsgálni azt, hogy 
mely az, amiben a dolgozó ténylegesen munkavégzéssel töltötte az időt, és mely az az 
időpont, amikor nem. Pont ezt szabályozza ez a kódex, hogy ha nem eldönthető, akkor kell a 
teljes időtartamot ténylegesen ledolgozott munkaidőnek tekinteni. 

Egyébként pedig az ügyelet teljes tartalma a rendkívüli munkavégzés kategóriájába 
tartozik.  

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): De nem az egészségügyben, mert ott pont kivétel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ezt lezárom. A 313. számú javaslatot teszem fel 

szavazásra. Ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Nem 
kapott egyharmadot. 
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A 314. és 315. ajánlási számon lévő indítvány, noha külön van benyújtva, szó szerint 
azonos. A 88. számú módosító Ivády Gábor javaslata, a 373. számú módosító Gúr Nándor 
képviselő úr és képviselőtársainak indítványa. Itt kérdezném mindkét esetben a kormány 
álláspontját. 

 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

egyik indítványt sem támogatja. 
 
ELNÖK: Akkor először a 88. számú módosító indítványt teszem fel szavazásra. Ki az, 

aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elutasítva. 
A 373-as módosítót, Gúr Nándor javaslatát teszem fel szavazásra. Ki az, aki 

támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elutasítva. 
A 355. ajánlási számon a 3. számú módosító javaslat Gyenes alelnök úr és 

képviselőtársainak indítványa, a munkavégzés, mint feltétel pontosítása. Kormányálláspontot 
kérek! 

 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): A jogszabályban ez egy kiegészítés, a 4. pont azt 

mondja, hogy a munkavállalót a készenlétet követően, ha munkát nem végzett, nem illeti meg 
pihenőidő. Korrekt. Én pedig azt kérdezem, és mi van, ha munkát végzett készenlét alatt? Ezt 
önök elfelejtették szabályozni. Ez a javaslatunk pontosan erre vonatkozik. 

Azt könnyű kimondani, hogy ha nem dolgozol készenlét alatt, akkor persze, otthon 
pihentél, nem zavarta meg semmi a 11 órás egybefüggő napi pihenőidődet. És ha 
készenlétben – most megint az egészségüggyel példálózom, mert azzal tudok, mert orvos 
vagyok végül is – hajnali 2-kor behívnak, tehát az este 9-től reggel 8-ig tartó 11 órás 
pihenőidőm megszakad, akkor nem mondja meg a jogszabály, azt nem mondhatja, hogy akkor 
nem jár pihenőidő, de hogy hogyan jár és mikortól kell számolnom, ha megszakították a 
pihenőidőm, a pihenőidőnek az az ismérve az Unió szerint, hogy 11 óra megszakítatlan 
pihenőidő, amivel én rendelkezem. A készenlétnek pont az a rákfenéje, hogy a pihenőidőmet 
megszakíthatja, na nem baj, bemegyek dolgozni, ledolgozok ott 4-5 órát, megcsinálok egy 
műtétet, hazamegyek, a kérdésem: akkor mi van a pihenőidőmmel? 

Logikus, hogy akkor kezdődjön a megszakítatlan, amikor letettem a készenléti 
kalapácsot, azaz hazamentem a lakásomra, bár ezt Raffay Bálint jelezte, hogy az 
egészségügyben így számoljuk ezt, akkor onnantól jár nekem a 11 órás pihenőidő. Ezt nem 
szabályozza a munka törvénykönyve, pedig szabályozni kellene, függetlenül az 
egészségügytől is, mert azt mondja, hogy ha készenlétben nem dolgozol, nem jár pihenőidő, 
és nem mondja meg, hogy ha készenlétben dolgozol, akkor mi a fene jár. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető úr! 
 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Alelnök 

Úr! Ebben a tekintetben lényeges módosítás nincs a korábbi szabályozáshoz képest, és itt 
ebben a kódexben egy az egyben átvettük az erre vonatkozó európai uniós irányelvet. Tehát 
ott sincsenek az ön által felsorolt ismérvek külön leszabályozva. Tehát nyilvánvaló, hogy ezt a 
munkáltatónak kell majd biztosítani, tehát a megfelelő pihenőidőt a munkaidővel való 
rendelkezés során. 
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ELNÖK: Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Elnézést kérek, egy olyan világban – a munka 

törvénykönyvéről beszélünk -, amiben a munkavállaló védelme érdekében és a munkáltató 
érdekében is szabályozni kell a kérdéseket, akkor ne haragudjon, ezt a választ nem tudom 
elfogadni, hogy nem kell leszabályozni, majd a munkáltató. 

Éppen ez a baj, hogy ha a munkáltatóra bízom, neki is vannak érdekei, neki is vannak 
nehézségei, olyan döntések születnek, amelyek a munkavállalók számára előnytelenek. Miért 
nem lehet ezt a kérdést szabályozni? Azért, mert mi, ellenzékiek javasoltuk? Vegye át 
bármelyik kormánypárti képviselő, de ezt a helyzetet, ezt az élethelyzetet nem szabályozni, ne 
haragudjon, ez nem válasz, amit ön mondott. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ki az, aki támogatja ebben a formában ezt a 

módosító javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. Nem kapott egyharmadot. 

A 360. ajánlási számon a 405. módosító javaslat Gúr Nándor és képviselőtársai 
javaslata, a több helyszínen történő munkavégzés, mint feltétel pontosítása. 
Kormányálláspont? 

 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

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

Egyhangúlag elutasítva. 
A 362. ajánlási számon a 7. számú módosító javaslat Gyenes Géza és képviselőtársai 

javaslata, az önként vállalható ügyelet fogalmának a munka törvénykönyvébe való garanciális 
beemelése. Kormányálláspont? 

 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Átadom a szót a 

NEFMI képviselőjének. 
 
ELNÖK: Raffay úr! 
 
DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Itt 

ugyanaz az álláspontunk, mint amit korábban mondtunk, hogy az ágazati törvényben kell ezt 
szabályozni. 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Ott le is volt szabályozva, mert ott nem minősítették, 

úgyhogy elfogadom természetesen. 
 
ELNÖK: Tehát a kormány álláspontja mi volt? 
 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Tehát ki az, aki támogatja ebben a formában a módosító javaslatot? 

(Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Egyharmadot sem kapott. 
A 368. ajánlási számon a 408. és 411. számú módosító Gúr Nándor és képviselőtársai 

indítványa. Ez két módosító javaslat. Rendkívüli munkavégzés, hatályos szabály fenntartása. 
Kérdezem a kormányálláspontot. 
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JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Egyben szavazunk. Ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag elutasítva. 
A 372. ajánlási számon a 94. és a 415. számú módosító javaslat Ivády Gábor módosító 

javaslata, a Luxemburgi Bíróság döntésével való összhang biztosítására vonatkozik. 
Kormány? 

 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

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

Egyhangúlag elutasítva. 
A 373. ajánlási számon a 33. számú módosító javaslat Bertha Szilvia képviselő 

asszony javaslata, a készenlét számításának pontosítása. Kormányálláspont? 
 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Nem kapott egyharmadot. 
A 446. ajánlási számon a 475. számú módosító javaslat Gúr Nándor és 

képviselőtársainak javaslata, hatályos szabály fenntartása keresetcsökkentés ellen. 
Kormányálláspont? 

 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

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

Egyhangúlag elutasítva. 
A 447. ajánlási számon a 469. számú módosító javaslat Gúr Nándor és 

képviselőtársainak indítványa az éjszakai bérpótlék emelésére vonatkozik. 
Kormányálláspont? 

 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 13 nem. Egyharmadot sem kapott. 
A 448. ajánlási számon a 470. számú módosító javaslat Gúr Nándor és 

képviselőtársainak indítványa, a délutáni műszakpótlék hatályos szabály fenntartása. Kérném 
a kormányálláspontot. 

 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 13 nem. Egyharmadot sem kapott. 
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A 449., a 450. és a 451. számú javaslatokról – a módosító javaslatok száma: 471., 
472., 473. -, miután az éjszakai bérpótlék emelésére vonatkoznak, egyben kérdezném a 
kormány álláspontját. 

 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja egyiket sem. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja ezt a hármat? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Egyharmadot sem kaptak. 
A 452. ajánlási számon a 474. számú módosító javaslat Gúr Nándor javaslata, 

műszakpótlékok pontosítása. Kormányálláspont? 
 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 13 nem. Egyharmadot sem kapott. 
A 453. ajánlási számon a 477. számú módosító javaslat Gúr Nándor és 

képviselőtársainak indítványa, a hatályos szabály fenntartása keresetcsökkentés ellen. Ehhez 
hasonló volt már korábban is. Kormányálláspont? 

 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 13 nem. Egyharmadot sem kapott. 
Ugyancsak ilyen a 454. ajánlási számon lévő is. Kormányálláspont? 
 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 13 nem. Egyharmadot sem kapott. 
A következőkben a 455., 456., 457., 458., 459. és 460. számú javaslatok mindegyike 

az éjszakai bérpótlék emelésére vonatkozik, a módosító javaslatok száma: 478., 479., 480., 
481., 482., 485., itt egyben kérném a kormány álláspontját. 

 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

egyiket sem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 13 nem. Egyharmadot sem kapott. 
A 461. ajánlási számon a 484. számú módosító javaslat Gúr Nándor és képviselőtársai 

javaslata, bérpótlék vagy szabadidő választhatóságáért. Kormányálláspont? 
 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 

nem. Egyharmadot sem kapott. 
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A 465. ajánlási számon a 486. számú módosító javaslat Kiss Péter és képviselőtársai 
javaslata, a rendkívüli munkaidő nyelvtani pontosítása. Kormányálláspont? 

 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

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

Egyhangúlag elutasítva. 
A 467. ajánlási számon a 10. számú módosító javaslat Balla Gergely javaslata, a 

bérpótlék emelésére vonatkozik. Kormányálláspont? 
 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 13 nem. Egyharmadot sem kapott. 
A 468. ajánlási számon a 487. számú módosító javaslat Gúr Nándor és 

képviselőtársainak javaslata, a bérpótlék fenntartása. Kormányálláspont? 
 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 13 nem. Egyharmadot sem kapott. 
A 611. ajánlási számon a 136/5. számú módosító javaslat Kara Ákos javaslata, 

károkozásért való felelősség pontosítása. Kormányálláspont? 
 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
Van-e a bizottság tagjainak tudomása még olyan módosító javaslatról, ami a bizottság 

hatáskörébe tartozik, de nem szavaztunk róla? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 
rátérünk a bizottsági módosító javaslat tervezetének a megtárgyalására.  

A T/4786. módosítandó jogszabályhelye az új 298. § (3) bekezdése, tartalmát illetően 
a speciális egészségügyi ágazati munkajogi szabályozás lehetőségének garanciája. Ebben 
kérnék kormányálláspontot vagy tárcaálláspontot. 

 
JÁCZKU TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Úr! A kormány ezt még nem tárgyalta, kormányálláspontot nem tudok mondani. A tárca 
támogatja ezt a módosító indítványt. 

 
ELNÖK: Megkérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki a tárca álláspontjával 

összhangban támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
Köszönöm szépen a Nemzetgazdasági Minisztérium és a NEFMI részvételét. 
Tisztelt Bizottság! A jövő héten hétfőn fogunk bizottsági ülést tartani előreláthatólag. 

Van-e még valakinek bejelentenivalója? Horváth Zsolt elnök úr! 
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Egy nagyon rövid bejelentenivalóm van, hogy 

folytatólagosan az egészségügyi ellenőrző albizottság ülése következik. 
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ELNÖK: Az ülés nyílt. Köszönöm szépen. Az ülést berekesztem. 

 
 

(Az ülés végének időpontja: 13 óra 14 perc)  
 

 
  

Dr. Kovács József  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  

 


