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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc) 

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2012. február 
20-ai mai első ülésén. Szeretettel köszöntök mindenkit, vendégeinket, akik munkánkat 
figyelemmel kísérik. 

Egyetlen napirendi pont szerepel a mai bizottsági meghívóban, nevezetesen az 
Egészségügyi bizottság 2012. évi tavaszi munkatervének megvitatása és elfogadása. 

Megállapítom, hogy a bizottság a jelen lévő tagokkal határozatképes. Kérdezném, 
hogy a napirend elfogadása előtt van-e valakinek közölnivalója, megjegyzése, napirend előtt 
kíván-e szólni valaki? Gyenes Géza alelnök úr! 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én csak egy 

egyebek napirend-kiegészítést szeretnék kérni. Ez lenne a kiegészítési javaslatom a 
napirendhez, ha lehet, mert egypontos a napirend, általában szokott lenni egyebek is, akkor ott 
szeretnék egy részproblémával foglalkozni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban, Gyenes Géza alelnök úr a napirendünket az 

egyebekkel kívánja kiegészíteni. Úgy gondolom, ez teljesen elfogadható és akceptálható 
mindenki részéről. Van-e még valakinek napirend előtti kérdése? (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs, akkor alelnök úr kiegészítésével együtt a két napirendi pontot, a tavaszi munkaterv 
megvitatását és elfogadását, valamint az egyebeket teszem fel szavazásra. Aki így együttesen 
a mai napirendünket elfogadja, kérem, kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Egyhangú. Ellenpróbát nem is kell kérnem. 

A bizottság 2012. évi tavaszi munkatervének megvitatása és elfogadása 

Elkezdjük munkánkat. A bizottság 2012. évi tavaszi munkatervének megvitatása. 
Tessék parancsolni, kérdések, észrevételek feltételére, reflexiókra van lehetőség. Szilágyi 
képviselő úr! 

 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Ezek mind nagyon fontos témák, amelyek itt fel vannak vetve. Egyrészt 
kérdezném, hogy várhatunk-e salátatörvényt ebben a félévben, illetve én itt nem látok 
semmiféle, az Egészségügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvényjavaslatot, ami a menetrend 
szerint megjelenne. Lesz-e ilyen? 

Továbbá lenne néhány kiegészítésem. Azt gondolom, hogy ezekhez képest lényegesen 
akutabb problémák is vannak az egészségügyben, és azt gondolom, hogy a bizottságnak 
ezekkel foglalkoznia kellene, méghozzá hamarabb, mint május, amikor miniszteri 
meghallgatás lesz. 

Kérem, hogy valahogy vegyük bele a menetrendbe, nyilván a legelső helyen a humán 
erőforrás helyzetét, a bérek állapotát kell említeni, és ehhez talán kapcsolódik a praxisalap 
felállítása, illetve hogy a háziorvosok bérkiegészítése hogyan alakul. Tehát egy ilyen blokkot 
szeretnék kérni napirendre tűzni, méghozzá minél hamarabb. 

Egy másik kérdéskör, hogy hol tart a betegjogi központ felállítása, milyen hatáskörrel 
fog ez felállni, milyen kondíciók között? Nagyon szeretnénk hallani erről egy tájékoztatást. A 
másik, hogy megint csak hol tart a népegészségügyi intézet, amit a Semmelweis-terv is 
említett, milyen intézet lesz, milyen feladatai lesznek, milyen típusú emberek fognak ott 
dolgozni? Azt gondolom, nagyon jó lenne, ha beszélnénk arról, hogy hogyan alakulnak a 
népegészségügyi paraméterek, hiszen a kormányváltás környékén erről láttunk egy jelentést, 
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azóta szinte eltelt két év, és egészen biztos vagyok benne, hogy érdekes dolgok derülnének ki, 
ha most ezt megnéznénk. Úgyhogy talán erről is kérhetne a bizottság egy tájékoztatást. 

Szerintem egy nagyon fontos és akut kérdés, hogy mi sült ki az államosításból, tehát a 
megyei kórházak állami kézbe vételéből, hol tart ez a folyamat, milyen nehézségek vannak 
benne. Szerintem kérjük meg a szaktárcát, hogy ezt tűzze napirendre, jöjjön el, és tartson egy 
tájékoztatást. A másik kérdés, hogy hogyan állnak a térségi betegútszervező központok, 
felálltak-e már, mik az első tapasztalatok, mikor lesz ez a rendszer teljes mértékben 
működőképes? Ehhez kapcsolódik, hogy az intézményválasztás, az orvosválasztás hogyan fog 
kialakulni, hogy alakulnak a térségi várólisták? Azt gondolom, hogy ezek a kérdések 
összefüggenek, és kérhetnénk egy tájékoztatást az államtitkárságtól. 

Többször volt szó arról, hogy az OPNI helyett feláll egy intézet, ami hasonló 
funkciójú lesz, erről is kérhetnénk egy tájékoztatást, arról, hogy a mentális egészség helyzete 
hogyan áll Magyarországon, mi változott az elmúlt években. 

Azt gondolom, még egy izgalmas kérdés van, hogy a magánforrások bevonásának mi 
lesz a szervezett módja, mert ilyen csúszó, settenkedő jogalkotást látunk, ami itt történt 
decemberben. Mindenféle izgalmas dolgot elfogadott a kormánytöbbség, és azt gondolom, 
hogy kell hogy legyen az államtitkárságnál egy koncepció ezzel kapcsolatban, és ezt nagyon 
jó lenne meghallgatni. 

Én hirtelen ennyi témát vetettem volna fel, azt gondolom, hogy egyik fontosabb, mint 
a másik. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt továbbadnám a szót a bizottság tagjainak, 

elsőként, ha megengednék, akkor reflektálnék a képviselő úr által elmondottakra. 
Salátánk van az idén is, ha jól emlékszem, áprilisi tervezettel… (Közbeszólások: 

Májusi!)… májusi. De mindenféleképpen van egy egészségügyi tárgyú törvényünk, ami 
nyilvánvalóan a bizottság hatáskörébe tartozik. Egyébként a törvényalkotásból eredő 
feladataink ebben a munkaterv-tervezetben konkrétan nem szerepelnek. Ebben vannak 
korábbi időszakról áthúzódó programok, amelyeket nyilvánvalóan szerettünk volna 
beilleszteni. 

Úgy gondolom, igaz, amit képviselő úr mondott a háziorvosi ellátással, a 
népegészségügyi programmal, annak realizálásával, az OPNI-val és minden egyébbel 
kapcsolatban. Azt kérném, hogy ha lehetne, hogy az itteni felsorolást, amelynek persze mi a 
jegyzőkönyvét elkészítjük, ha a képviselő úr a bizottsági titkárságon keresztül hozzám 
eljuttatná. Ezt azért juttatjuk el az államtitkárságra, mert úgy gondolom, hogy az elhangzottak 
nagyon sok esetben az itt felsoroltakba, mint keretekbe beilleszthetőek, van, ami a miniszteri 
meghallgatásba, és van, ami egyebekbe.  

Tehát most napirendenként, ez inkább egy laza keret pillanatnyilag, amit itt próbáltunk 
előzetesen leírni, ezekről fogunk tárgyalni ebben a félévben, de ez a lista nem teljes ez 
esetben. Ezért is van időnként kettő, illetve három napirend, vagy éppen egy napirend a 
júniusi bizottsági ülésen előzetesen közölve. Tehát ez nem a végleges munka, amit el fogunk 
végezni ebben a félévben. 

Ezeket nagyon kérném, hogy képviselő úr írásban tegye meg és juttassa el hozzám. 
Ezt utána mindenképpen eljuttatjuk írásban az államtitkárságra a megfelelő pontokhoz, ahol 
úgyis mindenképpen rákérdezünk természetesen ezekre a rendkívül fontos kérdésekre. 
Nagyon köszönöm ezeket a kiegészítéseket. 

Iván professzor úr! 
 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Két nagyon fontos terület, az 

egyikről többször szóltam már, a geriátráról. A geriátriát valamiképpen érdemes lenne 
bekapcsolnunk, tisztázatlan, megoldatlan, nem utolsósorban sajnos nemzetgazdaságilag, 
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ellátási szempontból, emberileg egyaránt kiemelhető és kiemelt fontos területe az 
egészségügynek. 

A másik, amiről nem nagyon tárgyaltunk, én legalábbis nem emlékszem, az 
igazságügyi pszichiátria. Ez egy rendkívül fontos dolog, hiszen naponta találkozunk olyan 
kérdésekkel, olyan problémákkal, hogy alsó-, középfokon stb. hogyan dőlnek el a dolgok 
beszámíthatóság szempontjából, cselekvőképesség szempontjából. Erről egy tájékoztatást 
kellene kérnünk és ahhoz hozzá kellene szólnunk, illetve esetleg javaslatokat 
megfogalmaznunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy miután a bizottsági ülésnek szó 

szerinti jegyzőkönyve van, mi ezt mindenképpen eljuttatjuk az államtitkárságra, és ezzel az itt 
elhangzottak egyértelműen realizálódnak. 

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

mértékben egyetértek Szilágyi képviselőtársam és Iván professzor úr felvetéseivel, viszont 
azzal a technikai megoldással is, amit elnök úr mondott. Tehát a lényeg az, hogy valamilyen 
formában idekerüljön. Az, hogy éppen itt, írásban nem szerepel, ettől függetlenül még 
nyilvánvalóan ide fog kerülni, ahogy elmondtad. Tehát azt mondom, hogy ez így jó lesz. 
Aztán amikor idekerül, akkor nyilvánvalóan szakmailag ezt majd ki fogjuk tárgyalni, mert 
valóban a humán erőforrástól kezdve a geriátriáig, főleg most például az új strukturális 
rendszernek megfelelően a különböző ellátási szintekre gondolok, tehát ez sem lesz egy 
egyszerű dolog. De az összes többire, amiről szó volt, azt mondom, hogy nyilvánvalóan 
szükség van, és amennyiben be tudjuk itt illeszteni, különösképpen mondjuk, ha még a 
miniszter úr is jelen van, akkor talán még hatékonyabban tudjuk ezeket a dolgokat 
interpretálni vagy a megfelelő dolgokat úgy előadni, hogy még ígéretet is kapunk a 
megoldásra. Köszönöm szépen. Nem részletezem, mert elmondták előttem a kollégák. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Elnézést, hogy még egyszer szót kértem, esetleg egy 

technikai javaslat lehetne, hogy ne várjunk májusig a miniszteri meghallgatással, itt annyi 
izgalmas probléma van, nem tudom, a Házszabály erről pontosan mit mond, de gondolom, 
nem feltétlenül kell ezt májusban megtartani. Tegyük meg minél hamarabb, pláne ha 
májusban törvényalkotási feladataink is lesznek, akkor ne legyen olyan zsúfolt a munka, most 
még viszonylag üresjárat van a parlament és a bizottság életében is, úgyhogy javaslom, hogy 
már ebben a hónapban ejtsük ezt meg, ha technikai akadálya nincsen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó képviselő úr! 
 
DR. SZABÓ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A korábbiakban a 

kihelyezett ülések gyakorlatát jobbnak tartottam, itt most nem látok ilyen utalást, illetve 
szeretném ennek kapcsán kérdezni, hogy az egri, korábbra tervezett ülésünk esetleg 
bekerülhet-e a rendszerbe? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Úgy gondolom, hogy mindenképpen bekerülhet, és ez valóban egy korábbi 

áthúzódó ígéretünk és programunk. Tulajdonképpen az ígéretet nem is mi tettük, hanem az 
államtitkárság tette az ottani látogatás kapcsán, ezt is nyilvánvalóan a jegyzőkönyvön 
keresztül fogjuk közölni. Puskás képviselő úr! 
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DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Talán a 
népegészségügyi programhoz kapcsolódóan lehetne, szívesen beszámolnánk arról, amit tavaly 
novemberben indítottunk, illetve az idei esztendőben aztán az effektív képzés is elkezdődött. 
Azt vettük a fejünkbe, hogy Szombathely és környéke lakosságának 30 százalékát, tehát olyan 
30 ezer embert megtanítunk újraéleszteni. Ebben már bizonyos eredményeket elértünk. Ennek 
a programnak az okát, kivitelezését és az elért eredményeket szívesen megosztanám a 
bizottság tagjaival. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További? Hollósi képviselő úr! 
 
DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Teljes mértékben 

egyetértve a Szilágyi képviselő úr által elmondottak szükségességével és tulajdonképpen nagy 
kitekintésben időszerűségével, én azért azt gondolom, hogy a minisztériummal, illetve az 
államtitkársággal egyeztetve, nem szorul a minisztérium mondjuk az én érdekképviseletemre, 
zajlanak a folyamatok. Egy csomó probléma, amit a képviselő úr elmondott, ismert, napi 
szinten jelenik meg. Azt gondolom, hogy márciusra hozzuk előre a humán erőforrást vagy 
mondjuk a bérkérdést. Már tavaly márciusra kellett volna, természetesen napirenden is volt. 
De elnézést kérek, adjuk már meg azt az esélyt a minisztériumnak, hogy valamit az 
előkészített döntéseiből megvalósítson, és majd amikor meglátjuk, hogy vannak tapasztalatok, 
azért a kommunikáció mindenre kiterjed, és egy picit talán legyünk azzal is óvatosak, hogy 
amiről mi tárgyalunk, annak megvan a megfelelő sajtómegjelenítése, már úgy értem a 
„megfelelő”-t, hogy időben megtörténik, hogy megfelelő, arról vannak más észrevételeim is. 

De azt gondolom, hogy egyetértve ezzel, ennek az időzítését, kontemplálását 
egyeztessük a minisztériummal. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel, reflexió a munkatervvel 

kapcsolatosan? (Nincs jelzés.) Tehát úgy gondolom, ami nyilvánvalóan egyeztetetten a 
bizottság tagjai számára és mindenki számára hozzáférhető, egyébként a napirenden kiküldött 
tervezett munkánkat én úgy vettem észre, hogy senki nem kifogásolta, hogy ezek 
megtárgyalásra kerüljenek. Én ezen túlmenően mindenképpen szeretném megemlíteni és 
nagyon aláhúzni azt, hogy az ellenőrző albizottság munkájával ez a főbizottsági munka most 
ebben a félévben is ki fog egészülni. Horváth Zsolt képviselőtársunk pillanatnyilag nincs 
jelen, ő vezeti az ellenőrző albizottságot, és nagyon-nagyon fontos témákat tárgyalt meg az 
albizottság az elmúlt félévben, illetve az elmúlt két félévben. Úgy gondolom, hogy ezzel a 
lehetőséggel mindenképpen élnünk kell, mert a főbizottsági munkába nem fogunk tudni 
mindent beleerőltetni. 

Szilágyi képviselő úrral abban maximálisan egyetértek, hogy amikor az „állami 
kezelésbe” vétele a szakmai ellátórendszernek, tehát a szakellátásnak megtörténik, legalábbis 
amikor az első etapja megtörténik valóban a GYEMSZI átvételében - a 44 intézményre 
gondolok itt -, úgy gondolom, hogy ennek a tapasztalatai mindenképpen akár a márciusi 
munkarendbe beilleszthetőek, mert itt a pályázatokat, illetve az intézményrendszerek 
pályázatait, az Új Széchenyi-tervet, a Széll Kálmán tervet nem lehet egymástól elválasztani az 
egészségügyi ellátórendszerben. Tehát úgy gondolom, hogy ebben mindenképpen fogunk élni 
azzal a lehetőséggel, hogy kapjunk teljes körűen tájékoztatást, még akkor is, ha kiemelten 
éppen a fejlesztést érintő programokról van szó. 

Még egyszer kérdezném, hogy van-e valakinek kiegészítése. (Nincs jelzés.) A 
kiegészítéseket természetesen feljegyeztük. (Megérkezik az ülésre dr. Kiss Sándor.) 

Akkor kérdezném, hogy a kiegészítésekkel együtt, amelyeket el fogunk a 
minisztériumba, illetve az államtitkárságra juttatni, aki az írásban kiküldött félévi 



- 9 - 

munkatervünket elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Egyhangú. 

Kiegészítjük, és miniszter úrhoz és államtitkár úrhoz is el fogjuk juttatni az itt 
elhangzott kéréseket, véleményeket.  

Egyebek 

A második napirendi pontunk az egyebek, melyet alelnök úr kezdeményezett. Gyenes 
Géza alelnök úrnak adom át a szót. 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A tisztelt 

bizottságot kérem, hogy ebben a kérdésben segítsen és közösen találjunk ki valamilyen 
megoldást, nevezetesen mint tudjátok, az ipartestületi, kamarai törvény szerint az orvosoknak 
is kötelező lett regisztrálni az ipartestületi kamarába. A bizottság elnökének írtak a 
köztestületi kamarák levelet, hogy noha ez egy hatályos törvény, de kérték ennek valamilyen 
úton-módon történő megváltoztatását. Tekintettel arra, hogy egy törvénymódosítást lehetne 
csupán tennünk, hiszen ez egy hatályba lépett törvény, én pontosan látom, hogy ellenzéki 
képviselőként értelmetlen dolog beadni egy ilyen törvénymódosítási javaslatot. Amennyiben a 
bizottság egyetért, az itt ülő orvos kollégák is, akkor talán egy bizottság által jegyzett, önálló 
indítványként esetleg egy törvénymódosítással kellene élnünk. Ugyanis azoknak az orvos 
kollégáinknál, akik kizárólag a közszolgáltatásban, OEP-pénzzel finanszírozottan vállalkozók, 
tudjuk, hogy kvázi vállalkozók ezek a kollégák, ezeknél a regisztrációs díjnak és egyáltalán az 
ottani kamarai tagságnak nem sok értelme van.  

Kétségtelen tény, hogy ha egy orvos vállalkozás mondjuk több lábon áll és mondjuk 
fagylaltport is gyárt, akkor az értelemszerűen jelentkezzen be vagy legyen kötelező a 
regisztrációja, de egyéb esetben úgy szeretném, ha a vállalkozó orvosainknak, a 
közszolgáltatásban dolgozó, közpénzen vállalkozó orvosainknak ne legyen egy ilyen plusz 
megterhelő költség. 

Emlékeztetek, amikor az Orvosi Kamarára nagyon megharagudott a bizottság is, hogy 
regisztrációs díjat kért, és meg is változott azóta a törvényi háttér és megszűnt a regisztrációs 
díjbevétel, akkor ezzel a regisztrációs díjjal is szerintem meg kellene próbálkoznunk, hogy el 
tudjunk ettől szakadni. Ebben kérem a bizottság támogatását, hogy egy önálló 
törvényjavaslattal próbáljuk ezt elérni. 

Természetesen ez az olyan vállalkozókra is vonatkozik, akik nemcsak orvosi területen, 
hanem szakdolgozói területen vállalkozóként dolgoznak, tudjuk, hogy van ilyen munkakör, 
rájuk is ugyanúgy vonatkozik, ezért az egészségügyben dolgozó vállalkozások esetében 
lehetne javasolni, hogy szűnjön meg az ipartestületi kamarai regisztrációs kényszer. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Heintz képviselő úr! 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Én szeretném rövidre zárni ezt a kérdést. Bármiféle 

vitának akkor van értelme, ha a bizottság szándékszik ebben az ügyben ma lépni. Ha igen, 
akkor az a kérésem, tisztelt elnök úr, hogy szavaztassa meg a bizottságot, hogy alapvetően a 
kérdéssel egyetért-e, kívánja-e ezt az önálló indítványt létrehozni vagy sem. Ha igen, akkor 
lennének kérdéseim vagy javaslataim. Tehát a levegőbe ne beszéljünk, ha nem lesz ebben 
pozitív döntés. 

 
ELNÖK: Tulajdonképpen, amit alelnök úr felvetett, én a kérdést teljesen egyértelműen 

értem, érinti a kollégákat, én értem, de a minisztériumnak, az államtitkárságnak, illetve 
tulajdonképpen a bizottságnak a hatáskörébe nem tartozik istenigazából ennek a kérdésnek a 
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tárgyalása, mert a kamarai törvénynek a kiegészítése és az alkotása az NGM hatáskörébe 
tartozik. 

Úgy gondolom, hogy alelnök úrnak minden további nélkül, mint országgyűlési 
képviselőnek, van lehetősége arra, hogy a nemzetgazdasági miniszterhez ezt az észrevételét 
eljuttathatja. Én el is juttatnám egyébként nyilvánvalóan. Nem tudom, hogy bizottsági szinten 
nekünk ezzel tulajdonképpen érdemben kellene-e foglalkozni. 

Mindenesetre a bizottság véleményét megkérdezem, mert természetesen egyetértek 
Heintz képviselő úr felvetésével. Megkérdezem, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy a 
bizottság érdemben foglalkozzon ezzel, és foglaljon állást ebben a kérdésben. Aki támogatja 
ezt a felvetést, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodik ebben a kérdésben? (Szavazás.) 8 tartózkodás. 
Köszönöm szépen. A bizottság tehát nem támogatja. 

Az egyebek keretében kérdezném, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
bejelentenivalója? Iván professzor úr! 

 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Aktuálisan nagyon komoly probléma, hogy 

a korhatár előtti nyugdíjasoknak, legyenek azok rokkantnyugdíjasok vagy nem 
rokkantnyugdíjasok egyaránt, a mostani MÁV-kedvezményekkel kapcsolatosan rendkívüli 
probléma az utókezelésekre, ellenőrzésekre, kontrollokra való beutazás a megfelelő kórházba 
vagy szakambulanciára. Ezért azt gondoltam, hogy ha elfogadja a bizottság is, hogy egy ilyen, 
nem tudom, minek nevezzem, legalább egy jelzést kellene küldeni az államtitkárságnak, hogy 
ebben az ügyben tájékozódjanak, hogy van-e arra lehetőség, hogy felülvizsgálva ezt az egész 
kérdést, valamiképpen ezek az emberek eljussanak. Nem jutnak el, nem tudnak elmenni, se 
pénzük, se egyéb, stb., úgyhogy nagyon-nagyon komoly problémát jelent. Aktuálisan 
számosan jeleznek nekem, írnak, stb. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ezt - egyetértve professzor úr 

megjegyzésével - mindenképpen jegyzőkönyvben rögzítjük és eljuttatjuk. Ez kifejezetten egy 
olyan határterületi kérdés, amely a bizottságunkon túlmenően a szociális bizottságot is érinti. 
(Dr. Iván László: Ott is felvetem egyébként.), és az ő kezükben van ennek a kérdésnek a 
kezelése. Teljesen egyetértve, gondolom, ott is felvetésre kerül és együttesen kellene a 
megoldást megtalálni a kérdésben. 

További kérdés? Bábiné képviselő asszony! 
 
BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): A hungarikumtörvényt fogjuk most 

tárgyalni, és szeretném jelezni a bizottság felé, hogy a magyar védőnői szolgálatot fogom 
javasolni hungarikummá nyilvánítani, illetve több képviselőtársammal együtt. Természetesen 
akkor meg fogjuk indokolni részletekbe menően, de előzetesen is kérem, hogy 
gondolkodjanak ezen képviselőtársaim, illetve kérem majd akkor a támogató nyilatkozatokat. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő asszony nyitott kapukat dönget, hiszen 

tulajdonképpen az első bizottsági ülésen, már 2010-ben szerepelt a védőnői hálózat 
hungarikummá nyilvánítása, ami valóban akár még a világörökség része is lehet. Köszönöm 
szépen. További kérdés, észrevétel van-e valaki részéről? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincsen, rövid bizottsági ülésünket bezárom, és időben fogjuk értesíteni a 
bizottság tagjait a következő ülésről.  

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 57 perc)  
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Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


