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Napirendi javaslat  
 

1. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és 
az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/6588. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként)  
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Dr. Bene Ildikó (Fidesz) Bábiné Szottfried Gabriellának (Fidesz)  
Dr. Heintz Tamás (Fidesz) dr. Kovács Józsefnek (Fidesz)  
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Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 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 
12-ei, csütörtöki, mai ülésén. A napirendi javaslatot reményeim szerint mindenki megkapta. 
Egyetlen napirendi pont szerepel a bizottság napirendjén, a települési önkormányzatok 
fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, mely T/6588. számon lett benyújtva. Első 
helyen kijelölt bizottságként a kapcsolódó módosító javaslatok megvitatására kerül sor. 

Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki munkánkat figyelemmel kíséri, a bizottság 
tagjait. Külön tisztelettel köszöntöm a napirendi pont előadóit, Páva Hanna helyettes 
államtitkár asszonyt a NEFMI egészségügyi államtitkársága képviseletében és jelen lévő 
munkatársait, Latorcai Csaba helyettes államtitkár urat a KIM képviseletében, és jelen lévő 
munkatársait. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Tegnap este volt a parlamentben a 
törvény részletes vitája, szeretném megkérdezni, hogy napirend előtt van-e valakinek 
felvetése. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a napirend elfogadására kerül sor. Kérem, 
hogy aki a mai bizottsági ülés napirendjét elfogadja, szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) 
Köszönöm. 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. A kiegészítő ajánlástervezet 14/1. pontja 
szerint – ez a 23. számú módosító javaslat - Kiss képviselő úr és képviselőtársai kapcsolódó 
módosító indítványt nyújtottak be, amelynek lényege: pontosítás a végkielégítési 
kötelezettség fedezetéről. Megkérdezném, hogy képviselő úr kívánja-e szóban a módosít 
indokolni. 

A kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Nem kívánom, csak szeretném megkérdezni az 
államtitkár asszonytól, hogy akkor ez így jól van-e, vagy hogyan lesz ez megoldva. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tárcaálláspontot fogunk hallani. Kérdezném helyettes 

államtitkár asszonyt a tárca álláspontjáról. 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudjuk támogatni ezt a javaslatot. Ahogy tegnap is erre már 
utaltam, nincsen itt a felek között jogviszony. Tehát erre vonatkozóan nem tudunk ilyen 
javaslatot elfogadni. 

Ahogy tegnap is elmondtam a tárca véleményét képviselve, azon vagyunk, hogy ezt 
valamilyen módon megoldjuk, és hogy a kijelölt szerv gondoskodjon erről, de ezt ebben a 
jogszabályban nem javasoljuk előírni, hiszen itt nincs a kijelölt szerv és a munkavállalók 
között jogviszony. 

 
ELNÖK: Képviselő úr! 
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DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Ezt próbáltuk áthidalni azzal, hogy a kijelölt szerv 
biztosítja a települési önkormányzat részére ennek a forrását. Tehát ez csak erre lenne egy 
utalás, ettől függetlenül még az önkormányzat kifizetheti a végkielégítést, csak itt ez lenne a 
biztosíték arra, hogy valamilyen módon kompenzálja ezt a kijelölt szerv az önkormányzat 
részére. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nincs további indokolás. Kérdezném, hogy van-e valakinek a bizottság 

tagjai közül kiegészítenivalója. (Nincs jelzés.) Annyit még mindenféleképpen szeretnék 
megjegyezni, hogy a végkielégítési kötelezettség egyértelműen törvényi kötelezettség, tehát 
ezt mindenféleképpen valakinek biztosítania kell, kinek-kinek a munkaviszonya szerint, amit 
a törvény előír. 

Tehát a tárca nem támogatja. Szavazásra teszem fel. Megkérdezném, hogy ki az, aki 
támogatja ezt a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
12 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

A következő a kiegészítő ajánlástervezet 17/1. pontja, a 22. számú módosító javaslat, a 
benyújtója Kiss képviselő úr és képviselőtársai: pontosítás a pályázatok elbírálásánál a 
véleményt adó önkormányzatok tekintetében. Képviselő úr! 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Most kaptam meg a bizottsági módosítót, és 

tulajdonképpen ugyanaz a tartalma, tehát úgy látom, hogy rendezve van. 
 
ELNÖK: Miután be van nyújtva a módosító, tegnap is volt erre példa, kérdezném a 

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

Köszönöm szépen, elnök úr. Erről a módosítóról tegnap már hosszasabban beszéltünk, és én 
magam is tegnap azt mondtam, hogy el tudom képzelni, hogy az ellátási terület szerint 
illetékes önkormányzat véleményét kikérjék. 

Belegondolva ennek a technikai lebonyolításába, arra jutottunk, hogy ez rendkívül 
nagy adminisztrációs terhet jelent, hiszen itt több tíz, esetleg száz települési önkormányzat 
véleményét kell kikérni a már benyújtott pályázatokkal és pályázókkal kapcsolatban. 

Ugyanakkor az a tegnap még egyszerűnek tűnő megoldás, hogy esetleg a honlapon 
közzétesszük, hogy kik a pályázók, és erre lehet majd elektronikusan úton a véleményeket 
benyújtani, ez adatvédelmi szempontból aggályos és jelent problémát. Tehát mi ezt a 
módosítót ilyen formában nem tudjuk támogatni. Azt el tudjuk képzelni, hogy az adott 
egészségügyi intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, mint egy önkormányzat 
mondjon véleményt a pályázóról, az pedig a pályázó saját belátásán múlik, hogy hozzájárul-e 
ahhoz adatvédelmi, adatkezelési szempontból, hogy ez a székhely szerinti önkormányzat 
megkeresse az ellátási terület szerinti önkormányzatokat és velük konzultáljon a saját 
véleményének a kialakítása során. Tehát ezt így ebben a formában nem tudjuk támogatni, 
amennyiben a székhely szerinti önkormányzat mond véleményt, azt igen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel együtt ezt a módosító javaslatot szavazásra teszem 

fel. Ki az, aki támogatja Kiss képviselő úr módosító javaslatát? (Szavazás.) 2 igen. Aki nem 
támogatja ezt a módosító javaslatot? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs. 
Köszönöm szépen. A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

Ugyanennek a napirendnek a keretében még bizottsági módosító következik. A 
kiküldött kapcsolódó módosítók között a kiegészítő ajánlástervezet 39/1. pontjában, a 21. 
számú módosító javaslatot Lukács képviselő úr nyújtotta be. Ennek a tartalmi ismertetésére 
helyettes államtitkár urat kérném. 
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DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. A kapcsolódó módosító javaslat szorosan illeszkedik a 
Sztrémi Melinda képviselő asszony által benyújtott módosító indítványhoz, amelynek az a 
célja, hogy az eredeti jogalkotói szándékkal összhangban pontosítsa a gazdasági társaságok 
közhasznú jogállása megszerzésének módját. Ugyanakkor szükséges további pontosítás a 
tekintetben, hogy a közhasznú jogállás vonatkozásában mely szabályok, amelyek 
szervezettípustól függetlenül egyaránt vonatkoznak a civil szervezetekre és a gazdasági 
társaságokra, melyek azok a szabályok, amelyek csak a civil szervezetként közhasznú 
szervezetté váló szervezetekre vonatkoznak, és melyek azok a szabályok, amelyek a 
gazdasági társaságként közhasznú jogállást szerző szervezetekre vonatkoznak. Ezeket a 
pontosításokat tartalmazza ez a kapcsolódó módosító indítvány. 

 
ELNÖK: Igen, és egyúttal a tárcának mi az álláspontja? 
 
DR. LATORCAI CSABA helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egyetértünk vele. 
 
ELNÖK: Egyetért a tárca. Tehát a KIM támogatja a kapcsolódó módosító javaslatot. 

Szavazásra teszem fel. Ki az, aki a bizottságból támogatja ezt a kapcsolódó módosító 
javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangúlag támogatta a bizottság. 

Bizottsági módosító javaslat benyújtására került sor a tegnap esti részletes vitát 
követően, a pályázatok elbírálásánál a véleményt adó önkormányzatok, illetve most már 
önkormányzat tekintetében kapcsolódik a módosító indítvány, mely szerint a helyileg illetékes 
önkormányzat. Az előbb helyettes államtitkár asszony már elmondta ennek a tartalmát. 
Kérdezném, hogy van-e a bizottság tagjai részéről valakinek kérdése, észrevétele ezzel a 
bizottsági módosítóval kapcsolatosan. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor még egyszer 
kérdezném a tárca álláspontját. 

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

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja. Megkérdezem, hogy a bizottság részéről ki az, aki támogatja ezt 

a bizottsági kapcsolódó módosító indítványt. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság. 
 Köszönöm szépen. Mint ahogy a tegnapi napon említettem, a következő albizottsági 

ülésre a jövő héten kedden, a politikai vitanapot követően, a rendes bizottsági ülésünkre pedig 
két hét múlva, illetve tegnaphoz két hétre itt kerül sor. A napirendeket tegnap már 
ismertettem, az Új Széchenyi-terv, illetve a fejlesztési tervek ismertetése, és az OEP 
beszámolójával egészül még ki a napirend, 25-én, szerdán. 

Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét és a mai bizottsági ülést bezárom. 
  

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 22 perc)  
  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 
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Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


