
 
Ikt.sz.: EGB/33-2/2012. 

 
EGB-6/2012. sz. ülés 

(EGB-56/2010-2014. sz. ülés) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 
2012. április 11-én, szerdán, 10 óra 03 perckor  

a Képviselői Irodaház V. emelet 567. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



- 2 - 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása 5 

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az 
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/6588. számú törvényjavaslat 7 

A módosító javaslatok megvitatása 7 

 



- 3 - 

Napirendi javaslat  
 

1. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és 
az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6588. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
 
 

 

 



- 4 - 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Kovács József (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Bene Ildikó (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyenes Géza (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Hollósi Antal Gábor (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)  
Dr. Daher Pierre (Fidesz)  
Dr. Szabó Tamás (Fidesz)  
Dr. Zombor Gábor (Fidesz)  
Dr. Nagy Kálmán (KDNP)  
Dr. Garai István Levente (MSZP)  
Tukacs István (MSZP)  
Hegedűs Tamás (Jobbik)  
Dr. Kiss Sándor (Jobbik)  
Szilágyi László (LMP) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) dr. Bene Ildikónak (Fidesz)  
Dr. Heintz Tamás (Fidesz) dr. Kovács Józsefnek (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Zombor Gábornak (Fidesz) 
Dr. Iván László (Fidesz) dr. Hollósi Antal Gábornak (Fidesz)  
Dr. Kupper András (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Puskás Tivadar (KDNP) dr. Nagy Kálmánnak (KDNP)  
  

Hozzászólók: 
 
Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
Dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
Szablics Bálint főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
 



- 5 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 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. április 
11-ei mai ülésén. Egyetlen napirendi pont tárgyalására kerül sor, amennyiben elfogadásra 
kerül a napirend: a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek 
átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
módosító javaslatainak megvitatására kerül sor, első helyen kijelölt bizottságként, mely 
T/6588. számon lett benyújtva. Ennek a törvényjavaslatnak az általános vitájára tegnap késő 
este, igen tartalmas vita keretében került sor az utolsó napirendek egyikeként a parlamentben. 

Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, mindenkit, aki megtiszteli jelenlétével 
és érdeklődésével munkánkat. Nagy tisztelettel köszöntöm Páva Hanna helyettes államtitkár 
asszonyt, Cserháti Péter helyettes államtitkár urat, Schlammadinger József főosztályvezető 
urat és az egészségügyi államtitkárság jelen lévő munkatársait. Meghívott vendégeink részéről 
Stenszky András úr, Belső László úr és Horváth-Sziklai Attila úr jelezték előzetesen részvételi 
szándékukat a bizottsági ülésen. 

Szeretném megkérdezni, hogy a napirend elfogadása előtt van-e valakinek 
közölnivalója. Garai képviselő urat illeti a szó! 

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

szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, kollégáimat pedig különleges tisztelettel és 
szeretettel, mert erről szól a napirend előtti hozzászólásom. 

Egy idióta törvényjavaslatról, illetve módosító javaslatról, amely 2014-ben 
meggátolná azt, hogy a hivatásunkat folytassuk, már aki éppen bekerül a parlamentbe. Én ezt 
több okból rendkívüli módon kifogásolnám. Úgy gondolom, hogy ez a bizottság egy 
szakbizottság. Nagyon sokszor érzem, látjuk azt, hogy politikamentesen, szakmai alapokon, 
az emberek és a betegek érdekében hozunk döntés-előkészítő, szakmai véleményeket vagy 
döntünk. Ahhoz, hogy mi szakmailag mindig a topon legyünk, azért a mindennapos gyógyítás 
és a mindennapos strukturális problémák ismerete szerintem lényeges dolog, és ebből 
kiemelni a későbbiekben a potenciális politikusokat, ez szerintem egy emberi, szakmai, 
politikai hiba. 

Illetve lehetek annyira részrehajló, hogy ha felvállalja valamelyikünk a politizálást 
2014-ben, és utána a munkaviszonya ilyen szempontból megszűnik, utána a politika 
megszűntével hogy a franckarikába megyünk vissza dolgozni? Mert a továbbképzések, és sok 
minden más olyan jogszabályi követelményekkel jár, természetesen nem beszélve arról az 
életszerű megközelítésről, hogy ha az ember négy évig valamilyen szakmát nem gyakorol, 
akkor lehet egy jogszabályi megközelítés, hogy akkor mehet vissza a betegek közé, de 
szerintem ez így őrület. 

Tehát ezt a saját magam nevében mondom el, de elnök urat kérem, illetve a bizottság 
tagjait is, hogy talán erről egy bizottsági állásfoglalást is tehetnénk. Jó, mondhatnánk azt, 
hogy a pedagógusok vonatkozásában vagy más foglalkozások vonatkozásában is lehet ilyen 
megközelítés, de az más bizottságnak és más képviselőtársainknak lehet a problémája és a 
kötelezettsége. De én azt javasolnám, hogy az egészségügyi dolgozók és az orvosok 
vonatkozásában ez a 2014-es megszigorítás, megszorítás ne lépjen életbe vagy ne szavazzuk 
meg, mert ez egyénileg mindannyiunkat tönkretesz, de tönkreteszi sok tekintetben a bizottság 
és a parlament szakmaiságát és a szakmai munka színvonalát is. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezném, hogy van-e még valakinek napirend előtt 
kérdése, észrevétele? (Nincs jelzés.) Bár nem érzem magam kompetensnek a tekintetben, 
hogy én a Garai képviselő úr által felvetettekre autentikus személyként reflektáljak, ennek 
ellenére úgy gondolom, hogy mégis kötelességem legalább egy-két mondatban elmondani azt, 
ami bennem van, és úgy gondolom, hogy mindenképpen közérdekű az információ. 

Úgy gondolom, hogy itt mindenféleképpen valamilyen félreértésről van vagy lehet 
szó, mert legjobb tudomásom szerint a készülő törvénytervezetben nem arról van szó, hogy 
valaki nem végezhet bizonyos tevékenységet - amennyiben erre természetesen ideje van -, 
hanem arról az éppen ellenzéki pártok több képviselője részéről tett kritikai megjegyzésről és 
sokszor felvetett problémáról, hogy nem helyes az, amikor valaki több főállású, kereső 
foglalkozást folytat folyamatában, mert ez tulajdonképpen ellentmondásokat is hordoz 
magában. Nincs kifutva még ez a kérdés ilyen értelemben, nagyon sok vitában fog kiérlelődni 
ez a kérdés. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy főmunkaidőben több tevékenységet 
egyszerre egy ember fizikai értelemben sem tud végezni. Tehát dolgozni lehet, 
mindenféleképpen tevékenységet ki-ki a maga hivatása, szakmája tekintetében folytathat, de 
társadalmi vonatkozásban, amikor úgyis nagyon sok társadalmi problémától és feszültségtől 
terhelt a mai társadalmunk, az mindenféleképpen egy társadalmi probléma, ha valaki 
egyszerre egy, kettő, három vagy még ennél több úgymond főállású jövedelemhez jut akkor, 
amikor a társadalomban ez nagyon sokaknak nem adatik meg. 

Tehát nagyjából úgy értelmeztem ezeket a kérdéseket, hogy elsősorban erről van szó, 
de ez nem egy lezárt kérdés, ez még nagyon sok vitában fog reményeim szerint megérlelődni, 
és meg fogjuk találni ebben a közös megoldást. 

Amennyiben valakinek ehhez van hozzáfűznivalója, természetesen nagyon szívesen 
meghallgatjuk, mert közérdekű. Horváth Zsolt képviselő úr! 

 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Egyetértek elnök úrral, és nem tartom egyébként 

teljesen jónak se az egyik, se a másik végletet. Azt gondolom, hogy a jelenlegi szabályozatlan 
helyzet nem jó. Én értem, választópolgárok nekem is sokszor elmondták, őket egyébként a 
leginkább a több politikai sarzsi felvétele zavarja. Ez az, ami ellen kifejezetten tiltakoznak. 
Ennek egyébként véget fog vetni a parlament, ez megszűnik. 

Azt gondolom, hogy szakmai alapon pedig azt tisztázni kell, hogy mi az a mennyiségű 
munka, amit el lehet végezni egy képviselői munka mellett, de tényleg veszélyesnek tartanám, 
és most nemcsak az orvosokról beszélek, és amiért szót kértem, az, hogy hangsúlyozzam, 
hogy ez nemcsak az orvosokat érintő probléma, tehát nehogy belemenjünk abba, hogy mi az 
orvosokért kezdünk el itt harcolni. Nagyon sok szakma van bent a parlamentben, aminél nem 
jó, ha teljesen elszakadnak a képviselők a mindennapi élettől, elszakadnak a kollégáiktól, 
elszakadnak attól a környezettől, amelyikben egyáltalán testközelből tapasztalhatják, hogy 
azok a törvények, amelyek végigérnek és eljutnak a végrehajtás stádiumába, azok ténylegesen 
hogyan is működnek.  

Azt gondolom, hogy nagy hiba lenne ettől megfosztani őket, viszont azzal az 
állásponttal pedig egyetértek, hogy kell hozni olyan szabályozást, amelyik megmondja, hogy 
ki, milyen munkajogi feltételek mellett, milyen részmunkaidőben, milyen jövedelemért, 
hogyan végezhet munkát. Az is egy probléma, legalábbis most nagyon finoman fogalmazom, 
de egy kicsit túl rugalmas a jelenlegi szabályozás. Értelemszerűen itt szabad munkaidőként 
értelmezik ezt az orvosoknál vagy más területen dolgozóknál. Ha be tud menni, bemegy, ha 
nem tud bemenni, nem megy be. Én például fogorvosként rögtön átadtam a praxisomat, mert 
az egy teljesen nyilvánvaló dolog, a fogászati megbetegedés olyan, ami azt igényli, hogy ott 
legyen az ember, nem mondhatom, hogy szavazok. Ha fáj a foga, akkor el kell látni a beteget, 
meg később úgyis elmegy a beteg máshoz. 
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Tehát ha szabályozzuk és megmondjuk, hogy milyen keretek között, milyen munkaidő 
terhére, hogyan végezhetik a képviselők a munkájukat, akkor szerintem meg kell hagyni a 
lehetőséget. Csak gondoljunk a jogászokra vagy közgazdászokra vagy cégvezetőkre vagy 
cégtulajdonosokra. Nem vezetheti a saját cégét innentől kezdve? 

Tehát ha ezt következetesen végigvisszük, akkor azért van itt mit tárgyalnunk és 
gondolkodnunk ezen. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a sajtó és a médiák jelen lévő 

érdeklődő képviselőit. Gyenes Géza alelnök úré a szó! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ebben a témában 

igen rövid leszek. Tisztelt képviselőtársaim, és főleg kormánypárti képviselőtársaim! Önök 
igen sok okos és értelmes ellenzéki indítványt eddig elutasítottak. Most pont ezt a vitatható, 
egy kicsit meggondolatlan marhaságot akarják elfogadni? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Az a helyzet, hogy az orvoslás egy speciális 

szituáció, és van még más ilyen szakma is. Ahhoz, hogy valaki az életén keresztül ezt a 
mesterséget folytatni tudja, az egy folyamatos orvosi fejlődés eredménye. Erre szolgál az, 
hogy alapjában véve egy kreditrendszer alapján újra minősítik időszakonként az orvosokat. 

Ennek az egyik feltétele az, hogy orvosi munkaviszonya legyen valakinek ezen 
időszak alatt. Tehát erre épül fel a további pontszerzés a kreditrendszerben. Gyakorlatilag egy 
olyanfajta helyzet áll elő, hogy az az orvos, aki ezeket a lehetőségeket négy éven keresztül 
kihagyja, nem gyakorolja, utána csak egy nagyon hosszú és rendkívül rögös úton kerülhet 
vissza a pályára. 

Tehát mindenféleképpen gondolkodni kell azon, hogy mivel az egészségpolitika a 
betegeknek és az embereknek a védelmét szolgálja, azt milyen feltételek között tudja 
megvalósítani, éppen ezért valóban egyetértek elnök úrral, hogy magának a döntésnek 
mindenfajta szempontot mérlegelve kell kikristályosodnia.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérdezném, hogy van-e még valakinek 

hozzászólása. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a napirend elfogadása következik. Aki 
az előzetesen kiküldött és itt ismertetett napirendet elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel 
erősítse meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú.  

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és 
az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/6588. számú 
törvényjavaslat  

Rátérünk a napirendi pont tárgyalására. Szeretném megkérdezni az államtitkárság 
részéről, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot fogunk megtudni a módosító javaslatok 
tárgyalásánál. 

A módosító javaslatok megvitatása 

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 
Tárcaálláspontot tudunk most mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt rátérnénk a módosító javaslatok tárgyalására, 

szeretném a bizottság tagjai között külön köszönteni Tukacs képviselő urat, aki visszakerült a 
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bizottsági munkába. Köszönöm képviselő úrnak a részvételét. (Tukacs István: Köszönöm 
szépen, elnök úr!) 

Rátérünk a módosító javaslatok tárgyalására. Az 1. ajánlási pontban, összefüggés 
nélkül, a módosító javaslat száma 2/1-es, Bebes képviselő úr módosító javaslata található, 
mely a vételártartozásról szól. Kérdezném, mivel Bebes képviselő úr nincs itt, hogy van-e 
valakinek ehhez a módosító javaslathoz észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 
megkérdezném a tárca álláspontját a módosító javaslatról. 

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

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Megkérdezem, hogy ki az, aki támogatja Bebes képviselő úr módosító 

javaslatát. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 2. ajánlási pontban a 14. számú módosító javaslat Gyopáros képviselő úr javaslata, 

melynek tartalma a szerzői jogok kivétele a törvényjavaslatból. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm 

szépen. Egyhangú. 
A 3. ajánlási pontban a 4. számú módosító javaslatot Kiss képviselő úr nyújtotta be 

képviselőtársaival együtt. A tartalma az együttműködés területének megjelölése. Képviselő 
urat kérdezném, hogy kívánja-e indokolni. 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Legfőképpen azzal indokolnám, hogy úgy gondolom, 

hogy a működés során is az önkormányzatok rendelkeznek azokkal a tapasztalatokkal az 
elmúlt évtizedek során, hogy egyáltalán mi a helyzet, tehát hogy milyenek a körülmények. Az 
egy gesztusértékű javaslat is tulajdonképpen, de mindenképpen szeretném azt, hogy az 
önkormányzatok ne beleszóljanak az intézmény működtetésébe, mert gondolom, azt az 
előterjesztő abszolút nem támogatná, de valamilyen módon megjelenjenek az ő szempontjaik 
és az ő véleményük. Erre irányul a javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérném a tárca részéről az indoklást, a véleményt. 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek képviselő úr felvetésével, csak ezt nem ebben a 
törvényben kell rendezni. Ezt az egészségügyi törvény rendezi a Térségi Egészségügyi 
Tanácson keresztül. Tehát tulajdonképpen nyitott kapukat dönget a képviselő úr. Ez a javaslat 
itt kifejezetten arról szól, hogy az átadás-átvétel során kell együttműködni. Tehát ezt nem 
támogatjuk, hiszen tartalmilag ez már benne van az egészségügyi törvényben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Arra irányulna a javaslat, hogy abban a városban, ahol 

működik az a kórház, akkor annak a városnak a véleménye valamilyen módon megjelenjen 
azon kórház működtetése során. Tehát az Egészségügyi Tanács egy nagyobb szervezet, az egy 
komplexebb dolog, itt erre irányulna csak a javaslat. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tulajdonképpen bizonyos értelemben patthelyzet van 
ebben a kérdésben, mármint a módosítás tekintetében, mert a tárca egyetért egyébként, csak 
nem ebben a törvényben. Megkérdezném, hogy ilyen értelemben hol, milyen formában lehet 
majd beépíteni ezt a módosítást, mert salátatörvény előtt is állunk még az előttünk álló 
időszakban. 

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

Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor pontosítanám az előbb elhangzottakat, amiket mondtam. 
A tárca nem támogatja ezt a módosító indítványt semmilyen formában. Azért nem támogatja, 
mert tartalmilag ez már egy hatályos szabály, ami beépült a tavalyi módosítással az 
egészségügyi törvénybe. Tehát 2012. január 1-je óta működik a Térségi Egészségügyi Tanács, 
amely pontosan azt a célt szolgálja, amit képviselő úr felvetett, hogy a helyi önkormányzatnak 
legyen beleszólási joga, véleményezési joga, ki tudja fejteni az álláspontját a térségben 
működő egészségügyi intézménnyel kapcsolatban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gondolom, hogy teljesen egyértelmű. Megkérdezném, 

hogy ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot. (Szavazás.) 7 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság nem 
támogatja, de egyharmadot kapott. 

A 4. ajánlási pontban, összefüggés nélkül, a 2/2. módosító javaslat Bebes képviselő úr 
javaslata, a működtető gazdasági társaságokkal való kiegészítése. Kérném a tárcaálláspontot. 

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

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot? 

(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
Az 5. ajánlási pontban a 6. számú módosító javaslat Kiss képviselő úr javaslata, az 

átvételhez kapcsolódó átutalás pontosítása. Képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Nem tudom, jól értelmeztem-e a törvényt, én 

próbáltam, de úgy gondolom, hogy csak azok a kötelezettségvállalások, helyesebben az az 
összeg, ami 2012-re van, és már nem az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lesz az 
intézmény, akkor nyilvánvalóan az az összeg már ne terhelje az önkormányzatot. De lehet, 
hogy nem jól értelmeztem a törvényt, ezt elfogadom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tárcaálláspontot kérnék! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

tudjuk támogatni ezt a javaslatot. Itt arról van szó, hogy van egy olyan feladat, amit eddig az 
önkormányzatnak kellett ellátni. Erre a feladatra az önkormányzat valamilyen támogatást 
betervezett a költségvetésébe. De ez a feladat elkerül az önkormányzattól. Tehát ahhoz, hogy 
ezt a feladatot továbbra is el lehessen látni, ehhez forrást is kell biztosítani. Ezért az 
előterjesztő azt az álláspontot képviseli, hogy az erre a feladatra betervezett teljes összeget át 
kell adni. Itt az állam a feladat ellátásához kapcsolódó terheket is átvállalja az 
önkormányzatoktól, tehát ami erre van forrás, értelemszerűen azt is át kell adni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Képviselő úr! 
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DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Csak a pontosítás kedvéért. Tehát ha az önkormányzat 
2012-re támogatja a fekvőbeteg-intézményt is, az egész évre egy támogatást betervezett, de 
miután már elvették tőle a fenntartási jogot és tulajdonjogot, akkor arra az időre már miért 
támogassa az önkormányzat a saját költségvetéséből, hiszen mindent elvontak tőle. Tehát az 
augusztus, szeptember, október, november, december hónapra már ne támogassa, hiszen az 
már az állam feladata. Nem értem. 

Tehát ilyen alapon mondhatnánk azt, hogy akkor még 2013-ban is támogassa, nem? 
 
ELNÖK: A tárca álláspontját hallottuk. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? 

(Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. A bizottság nem támogatja, és egyharmadot sem kapott. 

A 6. ajánlási pontban, összefüggésben a 9-essel, a 7. számú módosító javaslat Szilágyi 
képviselő úr javaslata, a munkavállalókra vonatkozó rendelkezés módosítása. Képviselő úr! 

 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm, elnök úr. Csak annyit, hogy komolyabb 

garanciákat szeretnénk látni a foglalkoztatottak további sorsával kapcsolatban. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tárcaálláspont és indoklás. 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

tudjuk támogatni ezt a javaslatot. Ez a javaslat szinkronban van a tavalyi évi konszolidációs 
törvénnyel, ott is hasonló rendelkezések léptek hatályba a megyei intézmények átvétele 
kapcsán. 

Megjegyezni kívánom, hogy a szándék az, hogy tovább foglalkoztatni lehessen ezeket 
az embereket, és főszabály az is, hogy átkerülnek a kijelölt szerv, tehát a GYEMSZI 
állományába. Azonban az új fenntartónak meg kell adni azt a lehetőséget, hogy ne adj’ isten, 
valakivel nem kíván együtt dolgozni, akkor erre legyen legális mód, hogy nem foglalkoztatja 
tovább. Természetesen mindenféle jogosultság ilyen esetben megilleti a munkavállalót, tehát 
a végkielégítésre, amennyiben jogosult, szabadság megváltására stb. ugyanúgy jogosult lesz. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazás következik. Ki az, aki támogatja ezt a módosító 

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 7. ajánlási pontban a 3. számú módosító javaslat Kiss képviselő úr javaslata, a 
végkielégítés kifizetését a kijelölt szervhez telepíti. Képviselő úr! 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót. Egyértelmű szerintem. Tehát ez csak 

egy pontosítás lenne, hogy a végkielégítést ki fizesse meg. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca álláspontja? 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

tudjuk támogatni. A kijelölt szerv és a munkavállaló között nincs semmiféle jogviszony. 
Tehát ebben a törvényben nem lehet azt előírni, hogy a kijelölt szervnek kell kifizetnie a 
végkielégítést, amikor nem ő a munkáltató. Abban az esetben lehet, ha hozzá átkerül és menet 
közben valamiért megszűnik a jogviszony, akkor természetesen a vonatkozó közalkalmazotti, 
közszolgálati vagy munkajogviszonyra vonatkozó szabályok szerint ki lehet neki fizetni a 
különböző juttatásokat. De ha arról van szó, hogy a korábbi fenntartó, az önkormányzat 
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állományában van, és nem kerül át a kijelölt szervébe, akkor nincs közöttük jogviszony, nem 
lehet fizetni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Elfogadom helyettes államtitkár asszony magyarázatát, 

csak akkor arra kérném, hogy valamilyen módon rendezzék. Tehát még az önkormányzatot 
terhelnék a végkielégítés kifizetésével, amikor nem az önkormányzat bocsátja el 
tulajdonképpen a dolgozót. Tehát akkor valamilyen módon rendezzék. Én elfogadom azt, amit 
államtitkár asszony mondott, de visszatérve pontosan az előző módosító javaslatomhoz, úgy 
gondolom, hogy túl sok terhet raknak az önkormányzatokra ezen törvényjavaslat kapcsán. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Gyenes alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Nekem csak egy rövid kérdésem lenne. Én úgy 

értelmeztem a törvényt - lehet, hogy rosszul -, hogy a munkavállalókkal, most nem a 
vezetőkről beszélek, mert azt pályáztatják, stb., nem fog új szerződést kötni a GYEMSZI, 
hanem automatikusan átveszi. Ha automatikusan átveszi, akkor ön azt mondja, hogy nincs 
jogviszony. Dehogynem, létesül jogviszony abban a pillanatban az automatizmusból. 

Tehát úgy érzem, hogy Kiss képviselőtársamnak azért van igaza, mert akkor ezt 
fizesse a GYEMSZI és ne az önkormányzat. 

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár asszony! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Itt arról van szó, hogy az önkormányzatnál foglalkoztatnak két embert, 
akiknek az a dolga, hogy a jelenleg még az önkormányzat fenntartásában működő kórházzal 
kapcsolatos igazgatási ügyeket az önkormányzatnál végezzék. Amennyiben ezeket az 
embereket a GYEMSZI átveszi - és ez a főszabály -, tehát a kijelölt szerv, akkor 
természetesen lesz egy új foglalkoztató. Egyébként kell vele új szerződést kötni, hiszen más 
lesz a foglalkoztató. Ha szabad így fogalmaznom, ez egy technikai kérdés. Ebben az esetben 
értelemszerűen nem beszélünk végkielégítésről sem, hiszen továbbfoglalkoztatás történik. 

Ez az eset itt arról szól, amikor valamilyen ok miatt az új fenntartó ezt az embert nem 
akarja átvenni. Ebben az esetben, amennyiben ő egyébként jogosult végkielégítésre, akkor 
neki az jár, itt az a kérdés, hogy ki fizesse ki. Erre mondtam, hogy ő nem kerül át az új szerv 
állományába, tehát nincs közöttük jogviszony, ezért nem lehet jogszabályban, törvényben azt 
előírni, hogy az új kijelölt szervnek, az új fenntartónak kell ezt a végkielégítést kifizetni.  

Annak nem látom akadályát, és erre vonatkozóan egyébként a tárca már tett lépéseket 
és nyitott, hogy a kijelölt szerv kössön egy megállapodást ebben az esetben a korábbi 
fenntartó önkormányzattal, hogy ha ilyen ember van, akit ő nem vesz át valamilyen ok miatt, 
akkor az ő végkielégítésének a fedezetét valamilyen módon átadja az önkormányzatnak. 
Tehát ne az önkormányzatot terhelje ez a kötelezettség. De ezt ebben a törvényben így előírni 
nem lehet, mert nincs közöttük jogviszony. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Tehát akkor úgy értelmezem a helyettes államtitkár 

asszony részéről, hogy van egy ígéret erre, hogy ezt mindenképpen rendezik, hogy ne az 
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önkormányzatok költségvetését terhelje majd a végkielégítés, akkor visszavonom ezt a 
módosító javaslatot, hiszen megkaptuk rá az ígéretet, hogy ezt rendezik. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor nem kell szavazni. A 7-es vissza van vonva. 
Lépjünk tovább, a 8. ajánlási pontban Nagy Kálmán képviselő úr és képviselőtársai 

által benyújtott, a 9. számú módosító javaslat, a munkavállalókra vonatkozó rendelkezés 
módosítása. Kérdezném a tárca álláspontját. 

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

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, kívánja-e indokolni? 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Véleményem szerint ez egy olyan jellegű módosítás, 

amelyik mindenféleképpen pontosítja azt a folyamatot, ami a munkavállalókkal kapcsolatos, 
és az új helyzetre egy meghatározott rendszernek a kialakítását elősegíti. Tehát egy 
folyamatot gyakorlatilag pontosan, precízen leír. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mindenki támogatását élvezi a módosítás. Ki az, aki 

támogatja ezt a módosító javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 9-est megtárgyaltuk már a 6-ossal összefüggésben. A 10. ajánlási pontban az 5. 

számú módosító javaslat Kiss képviselő úr módosító javaslata, az önkormányzat 
véleményének beemelése a törvényjavaslatba. Képviselő úr! 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Ez tulajdonképpen az előző módosító javaslattal 

korrelál. Ez mindenképpen egy gesztus lenne az önkormányzatok felé, hogy nyilván nem 
döntenek, de legalább a véleményét kikérik ez ügyben, hogy ki lesz ennek az intézménynek a 
vezetője. Tehát csak ennyi lenne az egész. 

 
ELNÖK: Tárcaálláspontot kérnék! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Köszönöm szépen. Tukacs képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Államtitkár asszonyt megkérdezném, hogy ha erre a 

véleménykikérésre kerül a sor, akkor csak a székhely szerinti települési önkormányzat 
véleményét kérik ki, vagy az ellátási területen lévő önkormányzat véleményét is? 

 
ELNÖK: Államtitkár asszony! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ez jó 

kérdés. Azt gondolom, hogy a pályázati kiírás során kell akkor majd erre odafigyelni, nyilván 
ott kell erre majd kitérni. 

 
ELNÖK: Gyenes Géza alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Államtitkár asszony, ha esetleg ehhez egy kapcsolódó 

módosítót benyújtunk, ami ezt tisztázza, az elfogadható? Végül is ezt is elfogadta a tárca, de 
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igaza van Tukacs képviselő úrnak. Az illetékes önkormányzatok vagy önkormányzat? Az 
illetékes önkormányzatok alatt azt értenénk, hogy aki valóban az ellátási területen működik 
vagy köze van hozzá, az illetékes önkormányzat pedig csak egyes szám, az valószínűleg az, 
ahol a kórház van. Tehát ha ehhez beadunk egy módosítót, az elfogadható? 

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

kifogásunk nincs ellene, ezt is támogattuk, nyilván a pontos szöveg ismeretében tudjuk azt 
mondani, hogy igen vagy nem. 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Nem elég a többes számot alkalmazni, illetékes 

önkormányzatok, hanem… 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem, itt 

az a kérdés, hogy az illetékességet mi állapítja meg. Erre irányult Tukacs képviselő úr 
kérdése. Az illetékes önkormányzatok, önmagában ez nem elég. Az a kérdés, hogy mit 
szeretnénk figyelembe venni, minek adunk prioritást, a székhelynek vagy az ellátási 
területnek. Azt gondolom egyébként, hogy az ellátási terület lenne az érdekes. 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Mi is ezt gondoljuk. 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ha így 

kerül megfogalmazásra, akkor nincs elvi kifogásunk ellene. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó képviselő úr! 
 
DR. SZABÓ TAMÁS (Fidesz): Én csak egy analógiát szeretnék mondani. Nemrég 

került az önkormányzatunk elé a tűzoltó-parancsnok megbízása, kinevezése is. Ott is az 
ellátási vagy illetékességi terület önkormányzatainak van egy ilyen joga. Tehát van már egy 
ilyen szabályozás, más területen, de létezik ilyen szabályozás. Köszönöm szépen. 

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

19 igen. Tartózkodás: (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság támogatja. 
Egyúttal köszönöm a kapcsolódó módosító indítvány gondolatának a felvetését, és 

egyúttal a bizottság tagjait szeretettel invitálom holnap reggel 9 órára, ugyanide, tehát 
találkozunk ugyanitt, ilyen formában. Még majd meg fogom a végén erősíteni, eldőlt a 
holnapi nap programja is. Köszönöm szépen. 

A 11. ajánlási pontban, összefüggésben a 14. 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. pontokkal, 
a 12. számú módosító javaslat Nagy Kálmán professzor úr és képviselőtársai javaslata, az 
egészségügyi szakellátási felelősség, kötelezettség kettősségének definiálása és átvezetése a 
javaslaton és a 2006. évi CXXXII. törvénynek megfelelően. Professzor úr, kívánod-e 
indokolni? 

 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Köszönöm szépen, nincs kiegészítenivalóm. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot kérnék! 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem, ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 19 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság támogatja. 

A 12. ajánlási pontban a 13. ponttal összefüggésben a 10. számú módosító javaslat 
Nagy Kálmán professzor úr és képviselőtársai indítványa, a finanszírozási szerződések kisebb 
módosításainál a fenntartói jóváhagyás elhagyása. Ez egy egyszerűsítés a törvényjavaslatban. 
Professzor úr? (Dr. Nagy Kálmán: Nincs kiegészítenivalóm.) Kérdezem a tárca álláspontját. 

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

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 22. ajánlási pontban, összefüggésben a 23., 24., 25., 26. pontokkal, a 13. számú 

módosító javaslat szintén Nagy Kálmán professzor úr és képviselőtársainak javaslata, 
felhatalmazó rendelkezés egyes ellátási területek kormány általi meghatározására. Kérdezem 
a tárca álláspontját a módosító javaslattal kapcsolatban. 

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

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 27. ajánlási pontban a 13. számú módosító javaslat Székyné Sztrémi Melinda 

módosítása, a közhasznú jogállás megállapításának módosítása. Kérdezném, hogy van-e a 
bizottsági tagok részéről valakinek hozzászólnivalója. (Nincs jelzés.) Nincsen. 
Tárcaálláspontot kérnék! 

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

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nevében tudom azt mondani, hogy támogatja a 
tárca ezt az álláspontot. Ha esetleg bővebb magyarázatra szorul, akkor a KIM képviselője 
jelen van, úgyhogy tud erre vonatkozóan magyarázatot adni. 

 
ELNÖK: Mindenképpen élnénk ezzel a lehetőséggel a KIM részéről. Kérném, hogy 

foglaljon helyet az államtitkár asszony mellett! 
 
SZABLICS BÁLINT főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Tisztelettel köszöntöm önöket, Szablics Bálint vagyok, a KIM civil kapcsolatok főosztályának 
vezetője. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető úr, köszönöm szépen, és kérnénk az indoklást. 
 
SZABLICS BÁLINT főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Ez a módosító indítvány egy pontosítást tartalmaz. Nyilvánvalóan tudjuk, 
hogy számos ilyen egészségügyi intézmény nonprofit gazdasági társasági formában működik. 
A módosító indítvány célja szerint a hivatkozást teszi rendbe, amit még tavaly, a 2011. évi 
CLXXV. törvény, a civil törvény módosított a gazdasági társaságokról szóló törvényben. 
Ennek lényege, hogy bizonyos esetekben a nonprofit gazdasági társaságoknak lehetővé teszi 
már a megalapítást követően azonnal a közhasznú jogállás elnyerését, és itt a korábbi szabály 
szerint csak a (4) bekezdésig volt a kivétel engedve, és az (5) bekezdés is fontos. Tehát ez a 
lényege az indítványnak. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a bizottság részéről van-e 

észrevétel, kérdés. (Nincs jelzés.) Köszönjük, főosztályvezető úr. 
Kérdezem, ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Egyhangú. 
A 28. ajánlási pontban a 8. számú módosító javaslat: a képviselő úr a szentgotthárdi 

rendelőintézet kivételét javasolja a törvényjavaslatból. Kérdezném, hogy van-e valakinek 
észrevétele. (Nincs jelzés.) A tárca álláspontját kérném! 

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

Támogatjuk ezt a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm 

szépen. 
Ennek egyértelműen az a magyarázata, ezt mindannyian tudjuk nyilvánvalóan, hogy a 

rendelőintézetek egy későbbi időpontban kerülnek sorra. 
A 29. ajánlási pontban a 10. számú módosító javaslat Vágó Sebestyén javaslata, 

Oroszlány kivétele a törvényjavaslatból. Tárcaálláspontot kérnék! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 
A 30. ajánlási pontban, összefüggésben a 31. ponttal, a 16. számú módosító javaslat 

szintén Vágó Sebestyén javaslata, Dorog, Komárom kivétele. Tárcaálláspontot kérnék! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Tukacs képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném elmondani a módosító indítvánnyal 

kapcsolatban, hogy természetesen Vágó képviselő úr valószínűleg azokra az intézményekre 
gondolt, amelyek számára valamilyen okból fontosak. Amikor én igennel szavazok erre, nem 
feltétlenül az oroszlányi vagy más intézmény ebből való kivételére szavazok, a mi 
álláspontunk egyébként a törvény tárgyalásánál világos volt. Az államosítás előtt szerettük 
volna látni az átrendezés feladatait. 

Tehát azt mondom, hogy ezzel az erővel gyakorlatilag mind az 50-akárhány intézmény 
kivételére javaslatot tehettünk volna, sőt a melléklet elhagyására is. Ezt nyilvánvalóan nem 
tettük, nem akartuk ezzel terhelni a módosító indítványoknak és a törvénynek a tárgyalását. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A módosításoknál a korábbi bizottsági 

ülésen - ezt Tukacs képviselő úrnak mondom, amit most mondok - Kazincbarcika problémája 
volt, de bekerült a módosító javaslatba, tehát ezért mondom, hogy egységesen van kezelve. 

Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen. Csak annyi, hogy az oroszlányi 

esetben Vágó képviselő úr nyilván arra gondol, hogy csak egy járóbeteg-rendelőről van szó. 
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Nem ez a helyzet, hiszen van ott egy ápolási kórházi osztály. Ezzel együtt tulajdonképpen 
igaza van. Én tegnap este is elmondtam az általános vitában, nem pont ezt a konkrét esetet 
említve, hogy ezeket a rentábilisan működő szociális vagy pedig krónikus kórházi osztályokat 
igazán ott lehetne hagyni az önkormányzatok kezelésében és fenntartásában vagy éppen 
tulajdonában. Úgyhogy az én tartózkodásom ennek szól. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Kapcsolódnék Tukacs 

képviselőtársamhoz, aki azt mondta, hogy a többit sem támogatná. Tegnap én a 
vezérszónoklatomban elmondtam, nekem nem az a bajom, hogy most államosítjuk a 
kórházakat, lehet, hogy így sokkal jobban fog működni. Nekem az a bajom, Tukacs képviselő 
urat kiegészítve, hogy azt a fajta koncepciót, amitől Magyarországon nem az egészségügyre, 
hanem az egész népességre vonatkozóan azok a nagyon rossz statisztikák megszűnjenek, én 
másképp képzelem el ennek a megváltoztatását. 

Nem a gombhoz kell a kabátot varrni, hogy először elkezdem az intézményeket, most 
mindegy, hogy tulajdonviszonyokat, vagy mit, változtatni, mintha ez lenne a legfontosabb. 
Éppen azért mondtam, mert nekem mindegy, hogy állami vagy nem, tehát nem ezt tartjuk a 
fontosnak, hanem egy olyan koncepciót tartanánk fontosnak, mint például csak egyet 
mondok, hogy értsék, hogy miről beszélek, mint a karéliai program volt. Azt mondtuk, hogy 
Magyarországon ne forduljon fel annyi ember elnézést, ami ma Magyarországon felfordul, 
ezért mondtam a 20 ezres adatot az elkerülhető halálesetekről, miért nem tűzzük ki 
feladatként, hogy ezt mi a felére, a negyedére akarjuk csökkenteni? Ez egy igazi 
egészségpolitika, és ennek érdekében kellene a feltételeket akár az intézményi hátteret is 
kialakítani, hogy végre valami eredményt elérjünk. Húsz év óta gyakorlatilag nulla eredményt 
értünk el. Jó, voltak kisebb sikerek, ez kétségtelen, meg alakult az élet, de nézzék meg a 
statisztikáinkat. Az európai uniós tagállamok azon része, amelyek volt szocialista államok, 
azok is elhagynak minket több százalékponttal ezekben a statisztikákban, és nekem ez a 
bajom elsősorban, hogy nem egy szakmai egészségpolitikai koncepció sorát látom, aminek a 
végén persze a szerkezetet is hozzá kell igazítani. 

Önök igazítanak egy szerkezeten, azért, hogy pénzt nyerjenek ki, amit majd 
visszaforgatnak az egészségügybe. Erre mondhatnám zárójelben, hogy hiszem, ha látom, 
zárójel bezárva. Ez a baj, nálam legalábbis. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca részéről kívánnak-e reflektálni? Helyettes 

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

Nyilván mindannyian egyetértünk alelnök úr feszültségével, amikor a magyar lakosság 
egészségügyi állapotát ismerjük, az Európai Unióban nem a legélenjáróbbak között van. De 
azt gondolom, hogy az elhangzottak valahogy egy picit keverik a fogalmakat, mert egy 
népegészségügyi, egészségügyi program, mint amilyen volt a kardiológiában, amely 
intézményeket érintett, valóban nagyon jelentős változásokat hozott a halálozási 
statisztikákban. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban legalább három olyan elem volt: ha 
a nemdohányzókról szóló törvényt idesorolom, ha a népegészségügyi termékadó szakmai 
programját idesorolom, és most legutóbb a designer drog kérdését, ami azért sajnos, megint 
nem kap elég fényt, pedig igen jelentős kérdésnek gondoljuk, amelyikkel azért megpróbál a 
tárca a fenti folyamat mellett is ilyen típusú lépéseket is tenni.  

Másrészt pedig a parlament tavaly nagy többséggel döntött amellett, hogy átalakul 
általában az intézményfenntartás és -működtetés rendszere, az önkormányzati kötelmek közül 
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kikerült, mint tudjuk, 2013. január 1-jei hatállyal a szakellátás kötelezettsége. De ezt már 
biztosan tudtuk, hogy ez a folyamat megy tovább előre, ráadásul úgy tudjuk, hogy a 
járóbeteg-ellátás irányába.  

Harmadrészt pedig épp a mostani átalakítás - ami mindeközben zajlik - folyamata, 
ahogy a múltkori bizottsági ülésen is elmondtuk, hogy szerencsésebb úgy tűnik, pontosan 
azért, mert az ilyen fejlesztési programokhoz uniós források kiírása is most következik, ha 
előbb történik meg az amúgy is biztosra vehető államosítási lépés a fekvőbeteg-intézmények 
esetében, mint az egyébként diktált fenti, néhány hónappal később várható időpont. Tehát ez a 
tényező a mögöttünk álló, de még nem egészen mögöttünk álló három, illetve négy hónapban, 
amelyik egy jogszabály mentén rendelkezésünkre állt erre az átalakításra, világított rá arra, 
hogy a fekvőbeteg-intézmények esetében szerencsésebb, ha ez a lépés előbb történik meg, 
mint utólag. Beindulnak a pályázatok, és néhány hónappal később átadják azokat a fejlesztési 
pályázatokat, amelyek pont az ilyen programok megvalósítását célozzák. 

Tehát azt gondolom, hogy ez volt a politikai döntés hátterében, hogy a fenti lépést így 
cseréljük meg. 

 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. 

Természetesen megértem, amit mond, csak a másik vonzata ennek az egésznek, hogy végül is 
ezek az átalakítások el is mondja a törvény preambuluma, hogy a színvonaljavítás miatt 
történnek, hagyjuk ezeket a sallangokat, semmit nem fog javulni a színvonal, másrészt pedig, 
hogy felszabadulnak források, amiből majd az egészségügybe vissza lehet forgatni. 

Az Isten áldja meg, történtek számítások, hogy ez az egész államosítási folyamat, 
beleértve az előbbi személyzeti kérdéseket, stb., mennyibe fog kerülni? Minden átalakítás 
pénzbe kerül, legalább ne mondjuk azt, hogy ebből források fognak felszabadulni, legalábbis 
rövid távon, de még középtávon se nagyon tudom elképzelni, mert millió helye van, ahová be 
kellene folyatni egy kis pluszpénzt. 

Tegnap mondtam, értsék meg, hogy a kórházak legnagyobb része, itt vannak a 
kórházigazgató urak, lehet, hogy ők megcáfolják, ha most odamenne az a hiányzó munkaerő, 
hogy vegyék fel holnap, nincs nekik pénzük rá. Tehát ha innen szabadulna fel esetleg, akkor 
erre kellene. Akkor mi az a pluszforrás, és hol van a beígért bérfejlesztés, mert a bérfejlesztés 
ebből az átalakításból megspórolt akármiből lesz. De ez nem igaz! A bérfejlesztés sajnos, 
tegnap elmondtam, úgy néz ki, hogy az ügyeleti díjak befagyasztása, ezt most idézőjelbe 
teszem, mert az Mt.-t önök nem módosították, legalábbis ahogy láttam, hanem egy olyan 
megoldást tanácsoltak vagy javasoltak, hogy nem fognak az alapbérek emelkedni, tehát nem 
ilyen béremelés lesz, hanem egy pótlékszerű valami lesz az az összeg. Egyébként 
megjegyzem, logikus, mert ha béremelést csinálok, akkor nem hagyhatok ki egy csomó 
embert, akit most kihagyunk. Persze, hogy valahová oda kell tenni, de ez nem fog az ügyeleti 
díjakra hatni egyáltalán, és ha a 2011-ben elfogadott 2003. évi LXXXIV. törvény 
módosítását, ami egyértelművé tette végre a munkáltató számára is, hogy mi az, hogy 
önkéntes munka, és amikor ezt mondom, ezt önök jól tudják, hogy az 50 százalékkal 
magasabb díj. Ha ezt most megint relatívvá tesszük, elkezdjük olyan megfogalmazásokkal, 
hogy ez nem így lesz, akkor miről fog szólni a történet? Megint szubjektív lesz az elbírálás, 
megint az önkéntesnek minősülő órákat visszaminősítjük nem önkéntesnek, már megvan az 
istenverte béremelés fedezetének jó része.  

Ezért mondtam, hogy lesznek olyan dolgozók, akik ebből a béremelésből kevesebbet 
kapnak, viszont ügyelnek, hogy a levonásaik miatt egyszerűen negatívan fognak kijönni a 
béremelésből. Ezek reális veszélyek. Miért csapjuk be állandóan az egészségügyi dolgozókat? 
Miért nem lehet már végre nekik is szánni? Annyi minden marhaságra költ ez az ország 
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időnként, hogy csodálkozom, hogy miért nem, és ettől úgysem fognak itthon maradni. Tehát 
egyszerűen nem látom, hogy ezt a kérdést kezelnék. 

Lehet, hogy most túl kinyitottam ezt a témát, mert ez csak az átadás technológiáját 
fogalmazza meg, de amikor egy ilyen átalakítást csinálunk az egészségügyben, akkor minden 
szálnak az odafutását ismerni kell, hogy ha itt meghúzom, akkor hol fog megmozdulni.  

 
ELNÖK: Nagy professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Igazából alelnök úr, ennek az átalakításnak a negatív 

oldalait domborította ki, de nem számol azzal, hogy ez az átadás lehetőséget nyújt arra, hogy 
egyben egy ilyen jellegű szervezetben a tárcának és az azzal kapcsolatos mindenféle 
szervezetnek sokkal inkább kidomborul az innovatív jellege. Sokkal inkább meg tudnak 
valósítani olyan jellegű elképzeléseket, többek között a népegészségügy vagy a 
kórházműködtetés vonatkozásában, az egészségügyi ellátás javítása vonatkozásában, amit 
eddig a tagoltság miatt nem igazán lehetett. 

Éppen ezért azt gondolom, hogy helyes valahol megmaradni egy olyan jellegű 
álláspontnál, hogy maga a struktúra pontosan erre ad lehetőséget. És mi őszintén várjuk azt, 
hogy ezek a megoldások nemcsak a betegek - mert elsősorban róluk van szó -, de az 
egészségügyi dolgozók érdekeit is szolgálják. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tukacs képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Bűntudatom van, 

megmondom őszintén, azért, mert miközben tartalmi értelemben teljes egészében vállalom 
azt, amit a tegnapi általános vitában elmondtam, miszerint az államosítást meg kellett volna 
előznie egy szakmai koncepció közös elfogadásának, és ezt képviselni is szeretném, ameddig 
tart a törvénytervezet vitája, mégiscsak arra kell felhívnom a figyelmünket, hogy jelen 
pillanatban egy módosító indítványt tárgyalunk, és Vágó képviselő úr módosító indítványától 
kanyarodtunk el az egészségügy stratégiai kérdéseiig. Ezért tehát vállalva mondom 
véleményemet ebben a kérdésben és megerősítve azt, hogy természetesen, ha módosító 
indítványt adtunk volna be, akkor az összes intézményre vonatkozott volna ebben az 
értelemben, és mégiscsak azt mondom, hogy Vágó képviselő úr módosítóját kellene 
eldöntenünk, és egyben elnézést kérek érte, hogy a vita ebbe az irányba nyílott ki. 

Ezzel együtt is szeretném megerősíteni, hogy mint ahogy alelnök úrnak és 
mindenkinek az asztal körül a szakértelmét természetesen elismerem ebben a kérdésben, és 
biztos vagyok benne, hogy ezt a vitát nagyon sokáig tudnánk folytatni, én megmaradok annál, 
amivel indokoltam az igen szavazatomat ebben a kérdésben, mert úgy éreztem, hogy akkor az 
helyénvaló volt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt megtettem volna én is. A módosító javaslatról történő 

szavazás következik. Ki az, aki támogatja Vágó képviselő úr módosító javaslatát? (Szavazás.) 
4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

A következőkben a bizottsági módosító javaslatok benyújtásáról döntünk. Az 1. 
ajánlási pontban a 2. számú mellékletben az 1., 2., 3. 5., 8., 9., 12., 13. §-ai és a 2. számú 
mellékletben feladat-ellátási és vagyonkezelési kérdések alkotják a bizottsági módosító 
javaslat tartalmát. A tárca álláspontját kérdezném a bizottsági módosító javaslatról. 

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

Támogatjuk ezt a módosító indítványt. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a bizottsági módosító javaslatot? 

(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 2. számú pontban az 1. számú melléklet, amely az önálló járóbeteg-szakellátó 

intézményeknek a kivételét ebből a törvényjavaslatból teljességében kezeli, tehát egységben 
kezeli az önálló járóbeteg-szakellátó intézményeket. Kérdezném a tárca álláspontját.  

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

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? Elnézést, még szavazás előtt 

Tukacs képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Elnézést, a reflexeim egy kicsit lelassultak, de az egyik 

módosító kapcsán mintha tettünk volna már egy módosítást ebben a tekintetben. Ez nem 
zavarja-e az elfogadást? 

 
ELNÖK: De az csak egyre tért ki. Kérdezném a tárca álláspontját. 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Én úgy 

látom, hogy nem, hiszen ugyanarról van szó. Az a módosító Szentgotthárdról szólt, ez csak 
kiegészíti még Szarvassal. Tehát a kettő együtt koherens. 

 
ELNÖK: És az egyik megerősíti a másikat, az önálló járókat. Kérdezném, hogy ki az, 

aki támogatja ennek a bizottsági módosító javaslatnak a benyújtását? (Szavazás.) Egyhangú. 
A 3. számú bizottsági módosító javaslat, a 11., 31. és a 36. §-t érinti, a vezetők 

végkielégítése és a szabadságmegváltás pontosítása. Ennek a tartalmáról azért mindenképpen 
kérnék egy rövid magyarázatot a tárca részéről, és egyben a véleményt is. 

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

Támogatjuk ezt a módosító indítványt. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ha valaki, egy 
kórházvezető, vagy a kórház gazdasági vezetője munkaviszonyban áll az adott intézménnyel, 
megpályázza ismételten a kiírást, és ismételten kórházigazgató szeretne lenni, és ezt el is 
nyeri, akkor jogi értelemben a korábbi jogviszonya megszűnik, hiszen a törvény erejénél 
fogva megszűnt a munkajogviszonya. Viszont mivel a pályázatot elnyerte, már másnap 
ismételten vele kell kötni egy új munkaszerződést az új pályázat alapján. 

A munkajogi szabályok értelmében, ebben az esetben járna neki végkielégítés. Ez a 
módosító indítvány arra irányul, hogy ne kapja meg ebben az esetben a végkielégítést, hiszen 
nincsen olyan helyzet, aminek alapján indokolt lenne, hiszen már másnap, ahogy megszűnt a 
jogviszonya, ismételten munkaviszonyban áll. Természetesen ez nem vonatkozik a szabadság 
esetére, tehát arra külön rendelkezéseket tartalmaz ez az indítvány, hogy azt vagy ki kell adni, 
vagy meg kell váltani a korábbi szabadságot, és a jogviszonya az egyébként folyamatos lesz, 
tehát össze kell számítani ugyanúgy, mint korábban. 

Ez a szabály egyébként a közalkalmazottak esetében már él. Tehát ilyen szabály a 
közalkalmazott esetében már hatályban van évek óta. Munkajogviszony esetében azonban ez 
ismeretlen idáig. Úgyhogy ez az indítvány azt szolgálja, hogy ebben az esetben ne kapja meg 
a végkielégítést. Természetesen, ha nem nyeri meg a pályázatot, akkor jár neki 
értelemszerűen, és ez ugyanúgy vonatkozik a tavalyi konszolidációs törvény esetére is, illetve 
az esztergomi törvény esetében is alkalmazni kell, tehát így lenne koherens a rendszer, hogy 
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ilyen esetekben az összes felmerülő pályázatnál akkor ezt így kell majd elbírálni, illetve így 
nem kell adni végkielégítést. Köszönöm. 

Egyébként ezt a javaslatot már korábban felvetette a Magyar Kórházszövetség elnöke, 
aki azt gondolta, hogy ez így lenne etikus egyébként minden esetben, ha ez a szabály kerülne 
bevezetésre. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tukacs képviselő úr! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár asszony, 

megkérdezhetem-e, hogy ez érvényes-e minden formában működő egészségügyi 
szolgáltatóra? Tehát arra is érvényes, amely gazdasági társasági formában működik, meg arra 
is, amelyik intézményi formában működik? 

 
ELNÖK: Kérnénk a választ! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ez nem 

a működési formától függ, hanem attól függ, hogy az érintett személy milyen jogviszonyban 
van. Tehát ha az érintett személy munkajogviszonyban van, és a munka törvénykönyvének a 
hatálya alá tartozik, akkor vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egyébként gazdasági társaság 
vagy más formáció alkalmazza őt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több észrevételt nem látok. A bizottsági módosító 

javaslat szavazására kerül sor. Kérdezem, ki az, aki támogatja a bizottsági módosító javaslat 
benyújtását? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. 

Tisztelt Jelenlévők! Tisztelt Bizottság! Szeretném jelezni, hogy a részletes vitára, 
amelyre bocsátottuk a törvényjavaslatot, ma, a késő délutáni órákban kerül sor a parlament 
plenáris ülésén, vagy késő délután, az éjszakai órákban, az utolsó napirendek egyikeként. 
Miután kapcsolódó módosító javaslat benyújtására kerül sor, holnap 9 órakor tartunk 
bizottsági ülést. Kérnék minden bizottsági tagot, hogy jelenlétével, vagy amennyiben nem tud 
jelen lenni, akkor a helyettesítésének megszervezésével munkánkat a sikeres továbblépés 
érdekében tegyék lehetővé. 

Szeretném még a bizottságot tájékoztatni, hogy a jövő héten kedden délután, a 
politikai vitanapot követően 14 órakor albizottsági ülésre kerül sor, Horváth Zsolt elnök úr 
vezetésével. A Duchenne-féle izomdystrophiában szenvedők komplex kezelésére 
létrehozandó szakmai-módszertani központról lesz szó az albizottság ülésén ebben a 
teremben, a jövő héten kedden, 14 órakor. Aki tud, jelenlétével tisztelje meg, mi 
mindenképpen szeretnénk itt lenni. A főbizottsági ülést pedig nem a jövő héten, hanem a jövő 
hét utáni héten, 25-én tervezzük, amelyben – csak a felkészülés szempontjából szeretném 
jelezni - az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Széchenyi-terv egészségügyi ágazatot 
érintő programjairól lesz szó fő napirendként. Lehet készülni ebből a témából, és itt lesznek a 
megfelelő előadók.  

Köszönöm szépen a jelenlétet mindenkinek, és a bizottsági ülést bezárom. 
  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 03 perc)  
  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 
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Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


