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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 9 perc) 
 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Az 
Országgyűlés Egészségügyi bizottságának május 21-ei, mai ülésén nagy tisztelettel köszöntök 
mindenkit, aki munkánkat figyelemmel kíséri. Nagy tisztelettel köszöntöm az előterjesztőket 
a tárca képviseletében, és mindenkit, aki jelezte részvételét a mai ülésen. A név szerinti 
köszöntéstől az idő kímélése okán eltekintek.  

Egyetlen napirendi pont szerepel a mai bizottság napirendjén: az egyes egészségügyi 
törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat módosító javaslatainak a 
megtárgyalása. Első helyen kijelölt bizottság vagyunk, így valamennyi módosító javaslatról 
döntenünk kell. Kiegészítésképpen meg tetszettek kapni még három bizottsági módosító 
javaslat tervezetét is, amelyekről szintén dönteni fogunk a mai napon. Mindenkinek 
rendelkezésre áll az írásos anyag, részben előre kiadottan, részben pedig osztott anyag 
formájában.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  
Kérem, hogy aki a mai bizottsági ülés előre kiküldött napirendet elfogadja, 

szavazatával jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú. Ellenpróba. (Szavazás.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs.  

Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú 
törvényjavaslat 

Módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként 

Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
egészségügyi államtitkársága képviseletében jelen lévő munkatársakat, Páva Hanna helyettes 
államtitkár asszonyt és munkatársait, a napirendi pont előadóit. Szeretném tájékoztatni a 
bizottságot, hogy a házszabályszerűségről szóló jogi rendelkezés értelmében a jogi főosztály 
jelezte, hogy a házszabályszerűségről az első helyen kijelölt bizottságnak külön döntenie kell. 
Itt tehát először arról határozunk, hogy a módosító javaslat a törvényjavaslattal 
összefüggésben áll-e, és a módosító javaslat így házszabályszerűnek minősül-e, majd miután 
eldöntöttük, hogy igen, a módosító javaslat tartalmi támogatásáról fogunk dönteni. Amelyek 
meg vannak jelölve, azoknál szavazunk erről, köszönöm szépen.  

Rátérünk a napirendi pont keretében a módosító javaslatok tárgyalására.  
Az 1. ajánlási pontban - összefüggésben a 2. és 6. ponttal - a 23. módosító javaslat 

szerepel, amelyet jómagam és társaim nyújtottunk be: a nem-egészségügyi szolgáltatónak 
minősülő gyártóval és egyéb szervezettel kötendő szerződés feltételeiről nyújtottunk be 
módosító javaslatot. Én úgy tudom - ezt előzetesen jelezném -, hogy az államtitkárság részéről 
tárcaálláspontot tudhatunk meg a mai napon. Én a magam részéről - és idő közben Ódor 
képviselő urat is kérdezem és nézem - nem tudom, hogy kívánunk-e ehhez a módosítóhoz 
hozzászólni. (Dr. Ódor Ferenc jelzésére:) Nem kívánunk. Akkor megkérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Igen, tárcaálláspontot tudok most mondani, és 
támogatjuk ezt a módosítót.  
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ELNÖK: A tárca tehát támogatja a javaslatot. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki 
támogatja ezt a módosító javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen. Ellenpróba. 
(Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs.  

A 3. számú ajánlási pontban - összefüggés nélkül - a 26. számú módosító javaslat 
szerint Szilágyi képviselő úr a támogatás visszafizetésének mértékét az adókra vonatkozóhoz 
igazítja. Kérdezem a képviselő urat, hogy kívánja-e indokolni.  

 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Csak egyetlen mondat, köszönöm szépen. Én azt 

gondolom, hogy be kellene tartani a fokozatosság és az arányosság elvét. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

tudjuk támogatni ezt a módosítót.  
 
ELNÖK: Szavazás következik. Kérdezem, ki az, aki támogatja Szilágyi képviselő úr 

módosító javaslatát. (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Nincs 
meg az egyharmad sem. Köszönöm szépen.  

Az 4. ajánlási pontban a 6. számú módosító javaslat szerepel, amelyben Tukacs 
képviselő úr és társai a fokozatosság elvének alkalmazásáról szólnak. A képviselő úr 
távollétében kérdezem, hogy a módosító javaslat másik benyújtója kíván-e szóbeli 
kiegészítést tenni.  

 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Nem, egyértelmű.  
 
ELNÖK: Nem. A tárcaálláspontot kérdezem.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja Tukacs képviselő úr módosító javaslatát? (Szavazás.) 

2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Köszönöm szépen. Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen.  

Az 5. ajánlási pontban a 37. számú módosító javaslat szerepel, Kiss képviselő úr és 
társai szerint a jogosulatlanul igénybevett pénzbeli ellátás kamata legyen azonos a 
finanszírozó késlekedése által fizetett kamat mértékével. Kiss képviselő úr, kíván-e a 
módosító javaslathoz kiegészítést tenni?  

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Úgy gondolom, egyértelmű, hogy amennyiben valakit 

nem illet meg ez a járandóság, semmilyen garancia nincs arra, hogy mikor fogja visszafizetni, 
és akkor egyáltalán fizet-e kamatot. Ez a költségvetést is segíti.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárcaálláspontot kérem.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja Kiss képviselő úr módosító 

javaslatát? (Szavazás.) 7 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem. És ki az, aki 
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tartózkodik? (Szavazás.) Nincs tartózkodó. A bizottság nem támogatja, de egyharmadot 
kapott, tehát továbbkerül. 

A 7. számú ajánlási pontban a 4. számú módosító javaslat szerepel, Tukacs képviselő 
úr és társai a fogászati térítésmentesség esetében a korhatáremelés elhagyásáról szólnak.  

 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Egyértelmű, nem kell magyarázni.  
 
ELNÖK: Igen. Mi a tárcaálláspont? 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 5 tartózkodás. Egyharmadot sem 
kapott.  

A 8. ajánlási pontban az 51. számú módosító javaslatban Gyenes alelnök úr indítványa 
a 40 év szolgálati idővel nyugdíjba engedett, 62 évet még be nem töltött nőknél a fogászati 
térítésmentességről szól. Alelnök úr! 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Jelzem, hogy a 

Fidesz a kormányzása elején hozott egy jogszabályt, miszerint bizonyos 40 év szolgálati időt 
elérő nőknél öregségi nyugdíjat engedett akkor is, hogyha nem töltötték be a korhatárt. Én 
úgy gondolom, hogy akkor ezektől a hölgyektől ezt a fogászati kedvezményt elvenni finoman 
szólva politikai hiba lenne. Ezért javaslom, hogy a bizottság esetleg fogadja el, hogy ezek a 
hölgyek is részesüljenek ebben a kedvezményben, ellátásban.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

tudjuk támogatni.  
 
ELNÖK: Kérdezem, ki az, aki támogatja Gyenes képviselő úr módosító indítványát. 

(Szavazás.) 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
4 tartózkodás. Egyharmadot sem kapott. 

A 9. számú ajánlási pontban - összefüggésben a 10., a 22. és a 23. ponttal - a 18. 
számú módosító javaslat szerepel, amelyet mi nyújtottunk be Ódor képviselő úrral a 
pontosítások, a működési nyilvántartás, a tájékoztatási kötelezettség gyakorisága 
vonatkozásában. A tárcaálláspontot kérem szépen.  

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

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

egyhangú. Ellenpróba. (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs.  
A 11. ajánlási pontban a 2. számú módosító javaslat szerint Tukacs képviselő úr és 

társai a központi gyakornokok, rezidensek érdekképviseleti működésének törvényi 
szabályozásáról szólnak. (Dr. Garai István Leventének:) Képviselő úr! 

 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen, beszéltünk már róla. 
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ELNÖK: Egyértelmű, igen. A tárcaálláspontot kérem szépen. 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja Tukacs képviselő úr módosító javaslatát? (Szavazás.) 

1 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 
Egyharmad sem támogatja.  

A 12. ajánlási pontban a 34. számú módosító javaslat szerint Gyenes képviselő úr és 
társai javaslata szerepel: az fenti érdekképviselet a MOK szervezetén belül biztosítható. 
Alelnök úr! 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ennek a módosító 

javaslatnak két oka van. Először is egy egyszerű egyesületnek a törvényben jogosítványt adni, 
ezt külön kiemelni nem tartjuk fontosnak. Másrészt pedig ha egyszer a Fidesz a kötelező 
kamarai tagság mellett döntött - nagyon helyesen -, akkor a kötelező tag rezidensek számára a 
kamarán belül minden érdekképviseleti lehetőség rendelkezésre áll, ha élnek vele 
természetesen, hiszen a kamarai tagok aktivitását erőszakkal, presszionáltan nem lehet 
erősíteni, viszont a kamarában mindenféle szakmai csoportosulás létesíthet csoportot, 
létrehozhatják annak helyi, illetve országos szervezeti formáját, megkapják a kamara helyi, 
illetve országos vezetésétől azt a jogot, hogy abban a témában, amire alakultak, a helyi, illetve 
az országos elnökségi üléseken részt vehessenek, artikulálják a problémájukat, és ott ennek 
megfelelően érdekképviseletet kapjanak. Ezért tartom feleslegesnek ezt a csoportot külön 
kiemelni a kamarán belül. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

tudjuk támogatni ezt a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja Gyenes képviselő úr módosító indítványát? (Szavazás.) 

4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
Egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen.  

A 13. ajánlási pontban a 7. számú módosító javaslat szerint Tukacs képviselő úr a 
miniszteri kizárólagos jogkörökről és az OGY tájékoztatásáról szól. (Dr. Garai István 
Leventének:) Képviselő úr! 

 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Itt elsősorban a tájékoztatás az, amire 

gondoltunk. Nyilvánvaló, hogy egy új struktúra irányítása egy újfajta irányítási rendszert 
követel meg, és nagyon reméljük - ezt a múltkor is elmondtam, amikor a miniszter urat 
hallgattuk meg -, szurkolunk neki is, hogy sikerüljön a munkája a betegek érdekében, meg az 
új irányítási rendszernek is. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy itt egy olyan 
munkaközösség és kollegiális közösség van, amelynek nem ártana, ha időnként pontosan 
tudná, hogy mi az, amit nagyon jól csinál, meg mi az, amit kevésbé jól csinál, ezt tükrözné az 
aláhúzott rész.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárcaálláspontot kérem.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

tudjuk támogatni, mert amit hatályon kívül helyeznének a módosító javaslattal, azzal 



 9 

lehetetlenné tennék a tulajdonosi és fenntartói jogok gyakorlását és az intézmények 
irányítását, tehát elszállna egy csomó feladat, amit valahova telepíteni kell. A tájékoztatásról 
pedig azt gondolom, hogy ennek a bizottságnak jogosítványa, hogy bármikor beszámoltasson 
bármilyen, az egészségügyben fontos szereplőt, a GYEMSZI főigazgatóját, az OEP-
főigazgatót - mint ahogy eddig is megtette -, tehát ezt külön nem kell kimondani.  

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

javaslatot? (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. Egyharmadot sem kapott. 

A 14. ajánlási pontban - összefüggésben a 24. és a 78. ponttal - a 15. számú módosító 
javaslatot mi adtuk be Ódor képviselő úrral az emberen végzett kutatásoknál szükséges 
jogharmonizációs módosítások tekintetében. A tárca álláspontját kérem.  

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

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

egyhangú. Ellenpróba. (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nincsen.  
A 15. ajánlási pontban - összefüggésben a 19. és a 25. ponttal - a 17. számú módosító 

javaslatot szintén mi nyújtottuk be Ódor képviselő úrral a katasztrófa-egészségügyi ellátásra 
vonatkozó pontosítások tárgyában. A tárcaálláspontot kérném.  

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

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

egyhangú. Ellenpróba. (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs.  
A 16. ajánlási pontban a 33. számú módosító javaslatot Gyenes képviselő úr, alelnök 

úr adta be, a javaslat az egészségügyi ellátásban résztvevők hiánya esetén kirendelés idejéről, 
körülményeiről szól. Alelnök úr! 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Egészségügyi válsághelyzet 

nemcsak természeti katasztrófák, mindenféle világégések meg mit tudom én mi esetén 
hirdethető ki, hanem ha az egészségügyi ellátó személyzet létszáma egy bizonyos kritikus 
szint alá csökken. Ezzel nincs semmi baj, mert nyilvánvaló és természetes, hogy ezt meg kell 
oldani, de ilyen esetben gyakorlatilag a kirendelhető dolgozók kirendelési idejével és egyéb 
körülményeivel - hogy milyen kompenzációban részesülnek, vagy egyáltalán -, úgy 
gondolom, kicsit részletesebben kellene foglalkozni, azaz ebben az esetben meg kellene 
nevezni, hogy meddig: örökre ki lehet valakit rendelni, egy hónapra, két hónapra. A mi 
javaslatunk 30 munkanapot javasol. Elfogadható más időpont is, de az, hogy ne legyen 
megnevezve határidő, véleményem szerint ebben a helyzetben nem fogadható el. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár asszony! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Én egyetértek azzal, hogy ezt a kérdést rendezni kell, de ezt a módosítót 
így nem tudjuk támogatni. Maga az egészségügyi törvény egyébként kimondja, hogy az ilyen 
katasztrófaügyi ellátás esetén - amibe beleértendő az is, hogyha az egészségügyi intézmény 
működésképtelenné válik, és azért kell valakit kirendelni - az ezzel kapcsolatos finanszírozási 
feladatok az államot terhelik, ez állami feladat, és a tényleges lebonyolítás költségeit is az 



 10 

államnak kell finanszíroznia, egyszer tehát már van egy ilyen garancia; másrészt a munka 
törvénykönyve értelmében a kirendeléssel összefüggő költségeket meg kell téríteni. 
Egyébként pedig az ajánlás 25. pontja ad egy felhatalmazást arra, hogy a részletkérdéseket a 
kormány rendezze, pontosan azokat, hogy mennyi ideig, hogyan lehet kirendelni, mikor lehet 
visszahívni, és így tovább. Ezt a végrehajtási rendelet tehát szabályozni fogja.  

 
ELNÖK: (Dr. Gyenes Géza jelzésére:) Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Értem, így bizonyos értelemben megnyugtató, de 

mivel a helyettes államtitkár asszony arra utalt, hogy ebben a formában nem lehet elfogadni, a 
kérdésem az, hogy milyen formában látja lehetségesnek ezt, vagy egyáltalán álljunk el ettől, 
mondván hogy ezt alacsonyabb rendű jogszabály részleteiben szabályozza.  

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Legfeljebb annyit tudnék elképzelni, hogy egy olyan utaló szabály legyen, hogy a külön 
jogszabályban foglaltaknak megfelelően, és akkor az értelemszerűen a végrehajtási rendelet 
lesz, amire maga ez a törvény ad felhatalmazást.  

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen, tehát mint kapcsolódó lenne. 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most csak erről szavazunk. A tárca álláspontja elutasító 

ebben a vonatkozásban. Kérdezem, ki az, aki ezzel együtt támogatja az alelnök úr módosító 
javaslatát? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Nincs. Egyharmadot sem kapott. A kapcsolódóról pedig a holnap délután 
folyamán fogunk szavazni.  

A 17. ajánlási pontban a 3. számú módosító javaslat szerint Tukacs képviselő úr és 
társai az egészségügyi válsághelyzet jogszabályainak kihirdetéséről szólnak. (Dr. Garai 
István Leventének:) Képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Bizonyos értelemben kapcsolódik az 

alelnök úr hozzászólásához, illetve a helyettes államtitkár asszony pont azt említette, hogy 
van valamiféle jogszabály, amely ebben a helyzetben rendet rak. Ami a fiókban van, azt mi 
még nem látjuk, egy kis túlzással azt mondhatnánk, hogy akkor az egész parlamentet fel 
lehetne oszlatni, és akkor - mit tudom én - az alkotmányt is kihirdetésre alkalmas állapotban 
be lehet tenni a fiókba. (Dr. Puskás Tivadar: Ez butaság!) Persze hogy az. (Derültség.) 
Bocsánatot kérek, de én úgy gondolom, hogy azért szeretnénk látni azt, hogy konkrétan 
milyen jogszabályok léphetnek életbe, amikor jön ez a kényszerhelyzet. És én nem 
gondolnám, hogy a minisztérium szakmailag és emberileg ne volna alkalmas ennek a 
kidolgozására a jogszabály kihirdetése után 30 napon belül. Ennyit talán erről. 

 
ELNÖK: A tárca álláspontját kérdezem.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

tudjuk támogatni. Egy félreértést szeretnék eloszlatni. A katasztrófa-egészségügyi 
szabályoknak van egy végrehajtási rendelete, ami többek között a kirendelés kérdéseit 
szabályozni fogja; az kormányrendelet, ami ki lesz hirdetve, és hatályba fog lépni, hiszen azt 
mindenkinek tudnia kell. És van vagy lehet egy jogszabálycsomag, egyébként ez nem új 
szabály, ez amióta az egészségügyi törvény létezik, azóta van, sőt azt megelőzően is volt 
mindig, mert mindig kellett azzal számolni, hogy valamiféle katasztrófa, háború, nem tudom 
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mi bekövetkezik, egy olyan vészhelyzet, amivel kapcsolatban különleges szabályokat kell 
érvényesíteni, tehát ez nem új szabály. Ezeket azért nehéz kihirdetni, mert ezeket 
folyamatosan felül kell vizsgálni, állandóan át kell tekinteni, az adott helyzetre kell esetleg 
adaptálni, és teljesen változó, hogy milyen szabályok lehetnek ezekben a rendeletekben, 
amelyek egyébként nem is lépnek hatályba. Itt tehát azért nincs szó arról, hogy ezeket ki kell 
hirdetni, mert nem lesznek a jogrendszer részei egészen addig, amíg ez a helyzet be nem 
következik, és egy olyan katasztrófa-, válsághelyzet nem lesz, amikor ezt azonnal hatályba 
kell léptetni. Ilyet nem szoktak kihirdetni, mert nem is lép hatályba, és felesleges a 
jogrendszert egy olyan szabállyal terhelni, amit remélhetőleg soha nem kell végrehajtani, 
vagy nagyon nagy baj van akkor, hogyha végre kell hajtani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben a vonatkozásban a tárca nem támogatja. 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Egyharmad sem 
támogatja.  

A 18. ajánlási pontban a 29. számú módosító javaslat szerepel; Gyenes alelnök úr 
indítványa ugyanezt jelenti tartalmában, nekem ez van jelezve, de az alelnök urat illeti a szó. 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Nem egyezik meg egészen a kettő, mert Tukacs 

képviselő úr határidőhöz köti, mi pedig azt mondjuk, hogy a kihirdetésre alkalmas állapotban 
rendelkezésre álló jogszabályokat az elkészültüket követően tegyék megismerhetővé. A 
helyettes államtitkár asszony által elmondottak alapján én most úgy gondolnám módosítani az 
álláspontomat, hogy rendben van, hogy ezeket a jogszabályokat az adott helyzethez kell 
igazítani, de ha mondjuk most hétfő van, és most igazítom, mert olyan helyzet van, és szerdán 
hirdetem ki, akkor kérdés, hogy azoknak, akiknek végre kell hajtaniuk, kedden szabad-e 
megismerniük, vagy ezek olyan államtitoknak számító dolgok, amiket csak az utolsó 
pillanatban ismerhetünk meg alkalomadtán. Én tehát csak azt szeretném, ha az érintettek, 
akiknek végre kell hajtaniuk, mert rajtuk áll az egész, valamilyen időpontban 
megismerhetnék, mielőtt nekikezdenek annak a munkának, amit el fognak látni. Ez az 
alapelv, amiről én beszélek. Lehet, hogy nem jó a szöveg, akkor lehet módosítani, de az a 
kérdésem, hogy ezzel az alapelvvel egyet tud-e érteni a tárca, vagy nem, mert egyéb más okok 
ezt kizárják.  

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár asszony! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Azt 

hiszem, hogy amit elmondtam, az ugyanúgy érvényesül erre a módosítóra is, tehát nem tudjuk 
támogatni ebben a formában. De nincs is értelme ezt így bevezetni, hiszen ha ki kell hirdetni, 
akkor viszont már kihirdetik, tehát ha olyan helyzet áll be, hogy ki kell hirdetni, mert 
vészhelyzet van, akkor már rögtön ki kell hirdetni, egy óra, két óra van rá, át kell nézni, hogy 
mit kell azon az adott helyzethez igazítandóan módosítani, és utána ki kell hirdetni. 
Okafogyottá válik tehát az, hogy az érintettek ismerjék meg, hiszen ki fogják hirdetni.  

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Jó, persze ez a lakosságra is vonatkozik - bocsánat, 

elnézést! -, a lakosságra is vonatkozik, meg mindenkire vonatkozik, de nem a lakosság fogja 
végrehajtani ezt a feladatot, hanem mi. Erre azért nem lélektanilag, hanem lehet, hogy 
fizikailag is fel kellene készülni mondjuk egy nappal, fél nappal előtte. Én csak ezért 
gondoltam, de lehet, hogy rosszul gondoltam.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Puskás képviselő úr! 
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DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Bocsánat, szerintem egy más szemlélettel kellene 

megközelíteni. Mivelhogy nem ismerjük a noxát, ami miatt ez megtörténik, ezért az mindig az 
aktuális helyzethez viszonyul, tehát akinek nem sürgősségi gondolkodása van, az ezt nehezen 
tudja elfogadni. De mivel nem tudjuk, hogy mi fog történni, ezért aztán ki sem tudjuk hirdetni 
előtte - csak majd ha megtörtént, akkor. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Garai képviselő úr! 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Nagyon röviden. Azt kell mondjam, hogy 

Puskás képviselőtársamnak részben kétségtelenül igaza van, azt szoktuk mondani, hogy a mi 
szakmánk olyan csodálatos és kiszámíthatatlan, maga a gyógyítás, az emberi szervezet meg a 
betegség is olyan, hogy minden igaz, meg az ellenkezője is, tehát sokszor nagyon nehéz 
felkészülni bizonyos szituációkra, még a gyógyítás keretén belül is. Ugyanakkor az alelnök 
úrnak is igazat kell adjak, a dialektika törvényei szerint - mondhatnám viccesen - itt 
mindannyiunknak igaza van valamilyen szintig. Nagyon leegyszerűsítve: nyilván lehet egy 
természeti katasztrófa, meg szó volt a humánerőforrások különböző problematikus 
helyzetéről, és én úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben azért ezeket a szituációkat 
lehetne, meg kellene is modellezni. Azt nyilván nem tudhatjuk előre, hogy az adott 
szituációban mondjuk két orvosra vagy huszonkettő - pont, pont, pont - vagy mennyi 
dolgozóra van szükség, de amiről itt szó volt, a munkajogi következmények és a környezet 
egyfajta előrejelzése vagy tisztánlátása szerintem ebben a szituációban is látható lenne. Én ezt 
a módosító javaslatot nyilván támogatom, mert az alapelve hasonló ahhoz, amit mi találtunk 
ki Tukacs képviselőtársammal, ugyanakkor az kétségtelen, hogy bizonyos konkrét 
szituációkat nem lehet előre látni, de nagyvonalakban és az alapelveket azért jó volna 
tisztázni, és azt jó volna tudni azoknak a kollégáknak, szakdolgozóknak, orvoskollégáknak, 
akik potenciálisan mindannyian részesei lehetnek egy ilyen szituációnak. Adja a sors, hogy ne 
legyen erre szükség! Köszönöm szépen.  

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

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Köszönöm 
szépen. Egyharmadot sem kapott. 

A 20. ajánlási pontban a 28. számú módosító javaslat, Szilágyi képviselő úr indítványa 
szerepel. Parancsolj! 

 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen a szót. Hogyha ez egy 

kormányhivatal lesz, akkor illene törvényben megállapítani a hatáskörét, illetve a feladatait. 
Réges-rég meg kellett volna ezt tenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: A javaslat a betegjogok külön törvényben történő szabályozásáról szól. 

Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Nem támogatjuk. A felhatalmazó egyértelműen rendezi, hogy milyen 
intézmény felállításáról van szó. Ezt nem kell törvényben rendezni, ez nem feltétlenül 
szükséges, kormányrendelet is statuálhat hatósági feladatokat, kormányrendeletben is létre 
lehet hozni központi hivatalt, tehát nem szükséges a törvényi szabályozás, mi úgy látjuk. 
Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot? 
(Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 
3 tartózkodás. Egyharmad sem támogatja. 

A 21. ajánlási pontban a 19. számú módosító szerepel, amelyet mi nyújtottunk be Ódor 
képviselő úrral: ombudsmani javaslatra pontosítás a felügyelet végzett egészségügyi 
tevékenységről. A tárcaálláspontot kérem.  

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

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

(Szavazás.) Egyhangú, köszönöm. Ellenpróba. (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs.  
A 26. ajánlási pontban - összefüggésben a 27. ponttal - a 38. számú módosító javaslat 

szerepel, amely Gyenes alelnök úr indítványa a személyes teljesíti, illetve a munka 
törvénykönyve hatálya alatt álló alkalmazott közötti különbségtétel kapcsán.  

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Tekintettel arra, hogy a 2003. évi LXXXIV. törvény 

1. §-a is aszerint szól, hogy ennek a törvénynek a hatálya kiterjed minden egészségügyi 
tevékenységet végző természetes személyre, úgy gondolom, hogy az egyéni vállalkozóra vagy 
bármilyen más jogviszonyban dolgozó személyes teljesítőre - mert nem egy vállalkozás 
ügyel, hanem egy személyes teljesítő, függetlenül attól, hogy ő egy vállalkozási szisztéma 
keretében dolgozik-e - vonatkozzék a törvény minden olyan része, amely a munkaidő-
szervezésre is vonatkozik. Eddig azért következhetett be az, hogy a háziorvos mint személyes 
teljesítő egyszerűen kiesett minden szabályozás alól, mert hogy egy háziorvosnak mennyi a 
kötelező ügyelete, hogy van-e neki önkéntes órája, hogy neki jár-e pihenőidő vagy nem, azt 
gyakorlatilag nem rendezte semmi. Az úgynevezett… nem mondom, hogy munkáltatókkal, 
mert az önkormányzat egy vállalkozó esetén nem munkáltató, de vele szerződik a kolléga, az 
OEP napi 8 órás munkaidőre szerződik a vállalkozó orvossal, és nekem ne mondja senki, 
hogy a vállalkozónál nincs munkaidő! Elvileg nincs, kivéve az alapellátó háziorvost, akinek 
8 órás munkaideje van, tehát minden napi 8 órás tevékenység után neki is jár természetesen a 
plusztevékenységei után jár a pihenőidő, már csak azért is, mert a törvényünk síkra száll 
amellett, hogy a beteg számára pihent egészségügyi szolgáltató - hangsúlyozottan még 
egyszer mondom: személyes teljesítő, vagy mondhatom úgy is, hogy természetes személy, aki 
egészségügyi tevékenységet végez - kell hogy járjon. Ehhez képest ez az ex lex állapot volt a 
törvény hatálybalépése óta, és azt javasoltuk, javasoltam a módosításban a tárca felé is, hogy 
ezen el kellene gondolkodni, mert ez ilyen formában nem tartható fenn. Vagy tessék 
átalakítani a LXXXIV. törvény 1. §-át, miszerint minden természetes személyre, kivéve azt a 
természetes személyt, aki pechére egyéni vállalkozó, szabadfoglalkozású vagy bármilyen más 
jogviszonyban dolgozik, mert így saját magának is ellentmond a törvény. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár asszony! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Nem tudjuk támogatni ezt a javaslatot, mindattól függetlenül, hogy 
egyetértek azzal, hogy a háziorvosok helyzete sok tekintetben hasonlít egy munkavállalóéhoz. 
De ha már az alelnök úr a háziorvosokat említette, azt tudjuk, hogy a háziorvosoknak a 
kilencven nem tudom hány százaléka vállalkozóként dolgozik, és per definitionem egy 
vállalkozó esetében a munka törvénykönyvének a szabályait nem lehet alkalmazni, és nem 
lehet értelmezni. Ez teljesen felrúgja az egész magyar jogrendszert, hiszen itt egy abszolút 
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más struktúrában próbálja értelmezni a munka törvénykönyvét, amire az nem terjed ki. Nem 
véletlenül dolgoznak vállalkozói jogviszonyban, és nem alkalmazottként.  

Azzal én teljes mértékben egyetértek, hogy pihent egészségügyi dolgozókkal 
szeretnénk találkozni mint magánszemélyek, mint páciensek, és hogy az egészségügyi 
dolgozónak is joga van ahhoz, hogy pihenjen, de azt gondolom, hogy a hatályos szabályozás, 
amihez nem is kapcsolódik ez a módosítás, ezt a kérdést egyértelműen rendezi, hiszen az 
egészségügyi tevékenység végzéséről szóló törvény 5. § (5) bekezdése kimondja, hogy 
mennyi lehet a munkaideje az egészségügyi dolgozónak, függetlenül attól, hogy milyen 
jogviszonyban dolgozik. Ez általánosan értendő mindenkire, a vállalkozóra, a nem 
vállalkozóra, az alkalmazottra, és így tovább, azt mondja, hogy: 6 havi átlagban nem 
haladhatja meg a heti 60 órát, illetve egy naptári napon a 12 órát. Ezek az általános korlátok 
tehát mindenkire alkalmazandók, ezt mindenkinél értelmezni kell. Azt az indokot tehát, hogy 
pihent egészségügyi dolgozó legyen, a jelenlegi szabályos rendezi. 

A következő, a 27. pont összefüggésben van ezzel a módosítóval, ehhez kapcsolódik 
az is, úgyhogy bocsánat, hogy arra is rátérek, hiszen itt arról beszél az előterjesztő, a 
módosítást benyújtó, hogy milyen paragrafusokat kell alkalmazni a vállalkozók esetében is, és 
konkrétan például a díjazásról is szól, ez teljesen túlterjeszkedik azon a szándékon, amit a 
kormány képvisel, azon kívül pedig az önkéntes segítőkre is kiterjesztené a díjazás kérdését. 
Kodifikációs szempontból is problémásnak látom tehát. Azonkívül bevezet egy olyan 
fogalmat, hogy: „személyes teljesítő”, ami nincs definiálva, tehát kodifikációs szempontból is 
gondot okoz, hogy akkor ő kicsoda, hova tartozik. Összességében ezért nem tudjuk támogatni 
ezt a javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Gyenes Géza jelzésére:) Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Még mindig nem 

értem… Jó, a „személyes teljesítő”-t felejtsük el, hiszen önök a „természetes személy”-t 
használják. Én csak azért próbáltam ezt a fogalmat behozni, mert az a lényege az egésznek, 
hogy ezt a feladatot valaki, egy ember - nagy betűvel - teljesíti, ő a személyes teljesítő, én így 
hívom, önök pedig úgy hívják, hogy: „természetes személy”, ezt használja a törvény. 
Megegyezhetünk, hogy felejtsük el a „személyes teljesítő”-t, ott a „természetes személy”.  

Bocsánat, én a módosítómban a díjazásra nem tértem ki, hanem azt mondtam, hogy a 
díjazás az a kérdés, ami egy vállalkozó esetén legyen megegyezés tárgya - úgyhogy itt valami 
tévedés van, vagy ön téved, vagy én tévedek, de én nem szándékoztam erről szólni. Én azokra 
a munkajogi helyzetekre gondoltam, mint például hogy ügyelet után kell-e pihenni. Ügyel a 
háziorvos? Ügyel. Kell neki pihenni? Ön azt mondja, hogy nem, mert nincs munkaideje, meg 
az Mt. nem vonatkoztatható rá. Én úgy gondolom, hogy az Mt. és a 2003. évi LXXXIV. 
törvény olyan viszonyban van egymással, hogy az előbbi az Mt.-re alapul, de el lehet benne 
térni az Mt.-től. A LXXXIV. törvényben - pontosan! - térjünk el az Mt.-től, és mondjuk azt, 
hogy úgy térünk el az Mt.-től, hogy bizonyos helyzeteket igenis Mt.-szerűen szabályoz, de 
nevezzük meg, mi találjuk ki ezt a szabályozást, semmi köze az Mt.-hez, ezeknek az 
embereknek a dolgát viszont szerintem mindenképpen rendezni kell.  

Még egy: ön azt mondja, hogy 12 órát, illetve 72 órát dolgozhat egy háziorvos. A 
háziorvosnál nem értelmezhető a 12 óra, azaz a 60 óra, mert az ügyeleti rendszerben van, és 
ez a jogszabály azt mondja, hogy ügyeletben lehet akár heti 24 órát is, tehát hogyha 
összeadom a 48-at és a… Az a kérdés, hogy például egy háziorvosnak lehet-e 8 órát 
elrendelni a munkáltató vagy az önkormányzat saját akaratából, mert egy alkalmazottnál el 
lehet. De hogyha azt mondjuk, hogy nem lehet elrendelni, hanem egyezzenek meg, csak 
korlátozva, maximálva van a munkaidő határa, amit ő végezhet, akkor ha azt mondom, hogy 
60 óra, azzal sokat nem ér az önkormányzat, ha 60 óra ügyeletben állapodhat meg. És, 
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kérdezem én, e felett miért nem állapodhat meg többről, ami viszont az orvos számára - 
eltérve a munka törvénykönyvétől, hiszen abban nincs is szó önkéntességről, arról ebben a 
törvényben van szó -, önkéntes óraként számítana, hiszen a háziorvosnak is van egy szolgálati 
ideje, ami összetevődik valamiből. Én tehát úgy gondolom, hogy a háziorvos számára 
nemcsak a napi pihenőidőt vennék el ezzel, hogy őrá nem vonatkozik a munka törvénykönyve 
- de vonatkozzon a LXXXIV. törvény! -, hanem az úgynevezett önkéntes órákat is.  

A törvény módosítása, illetve kialakítása 2004-ben nem úgy szólt, hogy csak az 
alkalmazottra és a közalkalmazottra vonatkozik a szolgálatiidő-plusz, hanem 
szektorsemlegesen mindenkire vonatkozik, tehát úgy érzem - és pont a díjazást én nem 
szabályoztam -, hogy a díjazást leszámítva minden más ilyen munkajogi helyzetet vagy 
munkahelyzetet, munkaszervezési helyzetet lehetne szabályozni a háziorvos esetében is, és 
ezt a szabályozást úgy lehet elérni, hogy a díjazás kivételével minden olyan szituációt, a napi 
pihenőidőre vonatkozót, az önkéntes órákra vonatkozót is. És ezzel még többet nyer az 
önkormányzat is, mert ha azt mondjuk, hogy a háziorvos esetén is, ha ügyel, akkor a hetente 
vállalható óraszámot 24-re emeljük, sokat segít a helyzeten, hiszen kevés háziorvos van 
ugyanúgy, és borzasztó nehéz az ügyeleti sorokat összeállítani, másrészről pedig ha jól 
számolok, a 12 órával egy kutyafülét nem ér az önkormányzat, mert egy héten 12 órás ügyelet 
értelmezhetetlen, márpedig e szerint, az önök 60 órája szerint a háziorvos csak erre köt 
szerződés. Ha most minden háziorvos bekeményít, és 60 órára köt szerződést, akkor 
ledolgozza a napi munkaidejét, mert van neki, napi 8 óra, erre köt szerződést az OEP, és az 
utána fennmaradó időt töltheti ügyeletben. Azoknál a háziorvosi ügyeletekben, ahol - mert 
nincs ember - legalább kétszer kellene ügyelni, mit érek a 20 órával, abból még egy 24 órás 
egyszerű ügyelet sem jön ki, hiszen itt ön szerint nem értelmezhető az a 8 óra plusz sem. Mert 
ha 8 óra plusz lenne, és még a 24 óra, az összességében 32 óra, ennyi állna rendelkezésre az 
önkormányzat számára, amennyiben létszámhiány miatt másképpen nem tudja megoldani. De 
akkor legalább tudná a háziorvos, hogy neki is van önkéntes órája, ami a díjazásnál azért 
számíthat - bár erre állapodjon meg külön! -, és ott van a szolgálati időre jogosító önkéntes 
órája, és 24 önkéntes óra esetén az 3 plusz szolgálati nap.  

Azért mondom ezt el, hogy érthető legyen, hogy ezeket a problémákat - ne 
haragudjon, helyettes államtitkár asszony -, ha nem is így, de valamilyen módon meg kellene 
oldani, mert ez borzasztó méltánytalan egy olyan szakmai réteggel szemben, amelyből amúgy 
is hiány van, amelynek amúgy is tele van a hócipője, öregek, idősek, fáradtak. Hogy az 
ifjúságnak kedvet csináljunk, legalább mondjuk azt, hogy fizetést itt nem nagyon fogsz annyit 
kapni, amennyit szeretnél, de neked is van önkéntes órád, azt elszámolják, neked is lehet 
pihenned, mert ember vagy. Szóval ilyen megfontolásokból mégis csak gondolkodni kellene 
ezen. Ha úgy gondolja, hogy az én módosítóm valóban nem megfelelő, én nagyon szívesen 
benne vagyok abban, hogy vagy egy kapcsolódóval, vagy egy bizottsági módosítóval, de 
rendezzük már ezt a problémát, mert nem kell feltalálni hozzá a langyos vizet, csak azt kell 
mondani, hogy munkaszervezés szempontjából a 2003. évi LXXXIV. törvény - amely egy 
szuverén törvény, amely el is térhet a munka törvénykönyvétől, hiszen azért hozták létre, 
hogy eltérően szabályozza az egészségügyi dolgozók munkavégzését - él, azt én megoldásnak 
találom. De azt nem találom megoldásnak, hogy maradjon minden a régiben, ők legyenek 
jogon kívüliek - főleg egy szektorsemleges törvény esetében.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár asszony! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én kifejezetten azt mondtam, hogy az egészségügyi 
dolgozónak és a háziorvosnak is joga van a pihenéshez, ezért említettem azt, hogy 
szabályozza a törvény. Az alelnök úr azt mondja, hogy igen, szabályozza, de 60 óra a 
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maximum, tehát a felett már nem is vállalhat munkát. Egyszer tehát az a probléma, hogy 
kevés a pihenésre való idő, másrészt meg az a probléma, hogy kevés az az óra, amit a 
vállalkozó háziorvos háziorvosként dolgozhat, a kettő együtt… (Dr. Gyenes Géza: A kettő 
együtt van, államtitkár asszony!) Így van, a kettő együtt… (Dr. Gyenes Géza: Hadd pihenjen, 
meg ügyeljen is! Csak utána nem kapta meg a pihenőidejét, erről beszélek.) Az önként vállalt 
túlmunka a törvény szerint nem értelmezhető a vállalkozóra, tehát a törvény, ez a törvény, 
amely most hatályban van, az önkéntes túlmunkát, az önként vállalt túlmunkát egyértelműen 
csak az alkalmazottak esetében ismeri, a vállalkozó háziorvos esetében nem ismert ez a 
fogalom, éppen azért, mert vállalkozó, és a vállalkozó saját maga osztja be az idejét. Ha 
többen osztoznak egy rendelőn, akkor egymással egyeztetve, de a vállalkozó háziorvos saját 
maga dönti el, hogy mikor és mennyit rendel.  

Azt mondja az alelnök úr, hogy 8 órára szerződik az OEP a háziorvossal, tehát akkor 
az ötször 8, az 40 óra, ott van még valóban az a 20 óra, amit ő egyébként ügyelettel tölthet. És 
nyilván nem ügyelhet annyit, amennyire igény lenne adott esetben egy olyan településen, ahol 
nincs elég szakember, mert hiszen van egy munkaidőkorlát. Azon el lehet gondolkodni, hogy 
ezt a 60 órát esetleg emeljük, de akkor meg, azt gondolom, a háziorvosokkal „szúrunk ki”, 
mert akkor nekik emeljük meg azt az óraszámot, amit le kell dolgozni. Én tehát értem a 
problémát, hogy úgy gondolja az alelnök úr, hogy ezt kezelni kellene, én nem is mondom, 
hogy ez nem okoz gondot, de az a megoldás, hogy gyakorlatilag az egészre ráhúzzuk a munka 
törvénykönyvét, illetve ezeket a munkaidő-szabályozási kérdéseket, az nem megoldás erre, 
mert egy vállalkozó esetében - még egyszer hangsúlyozom - ez nem értelmezhető. Lehet 
tehát, hogy erre majd vissza kell térni, és egy megoldást kell találni erre a későbbiekben, de ez 
így sem jogelméletileg, sem gyakorlati szempontból nem megoldás.  

Egyébként pedig - és bocsánat, hogy az előbb már belementem - a 27. ajánlási pontban 
a 13/A §-ról van szó, amely pedig kifejezetten a díjazásról beszél. Ez a módosító tehát, 
amelynek kapcsán összekapcsolódik a 26. és a 27. pont, ilyen szempontból sem megfelelő. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca álláspontja elutasító volt e tekintetben ebben a 

konkrét vonatkozásban. Kérdezem, ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot. (Szavazás.) 
4 igen. Ki az, aki nem támogatja ebben a formában? (Szavazás.) 12 nem. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Egyharmad sem támogatja.  

A 28. ajánlási pontban - összefüggésben az 51., az 53., a 79. és a 80. ponttal - a 25. 
számú módosító javaslat szerepel, amelyet mi nyújtottunk be Ódor képviselő úrral, és amely a 
2012. évi egészségügyi béremelési szabályok pontosításáról szól, hogy 2012-re az egész évre 
jár, folyamatos béremelés a jövőre nézve. A tárcaálláspontot kérném szépen. 

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

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

szépen, egyhangú. Ellenpróba. (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs.  
A 29. ajánlási pont - összefüggésben a 45., a 47. és az 52. ajánlási ponttal - a 20. 

számú módosító javaslat szerepel, amelyet mi nyújtottunk be, ez egy pontosítás a munkaidő-
beosztáshoz. A tárcaálláspontot kérem.  

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. köszönöm szépen. 
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A 30. ajánlási pontban a 32. számú módosító javaslat szerepel, amelyet Gyenes 
alelnök úr tett, és a nem csak alkalmazott egészségügyi dolgozókra vonatkozó kiterjesztésről 
szól. Alelnök úr! 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Ez ugyanarról szól, ígéretemhez híven minden helyen, 

ahol alkalmazott volt, átírtam. Hallottuk a tárca álláspontját. Nincs más mondanivalóm.  
 
ELNÖK: A tárcaálláspontot kérem szépen. 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

11 nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Egyharmad sem támogatja. 
A 31. ajánlási pontban a 30. számú módosító javaslat szerepel, amelynek a tartalma 

hasonló. Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Ugyanaz gyakorlatilag.  
 
ELNÖK: Mi a tárcaálláspont? 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

11 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Egyharmad sem támogatja. 
A 32. ajánlási pontban a 31. számú módosító szerepel. Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Ugyanaz. 
 
ELNÖK: Mi a tárca álláspontja? 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

11 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Egyharmad sem támogatja.  
A 33. ajánlási pont a 49. számú módosító javaslat. Gyenes alelnök úr módosítása a 

napi gyakorlathoz igazítja az önkéntes munkavállalással kapcsolatos eljárás rendjét és a 
nyilvántartást. Alelnök úr! 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Ez a pont gyakorlatilag azt próbálja a módosítással 

rendezni, hogy hogyan épül fel, egyáltalán hogyan lesz egy munkaidő-beosztásból elfogadott 
ügyeletre szóló megállapodás. Ugyanis ennek van egy logikai sora, amit a foglalkoztatók sem 
értenek egészen, mert a foglalkoztató régi gyakorlata az volt, hogy kiírtam egy ügyeleti 
beosztást, parancs volt, végrehajtás, tessék megcsinálni, ha valami nem tetszik, egymás között 
cserélhettek, ennyi. Az új jogszabály, a hatályos jogszabály, a LXXXIV. törvény más helyen 
is mondja, hogy ennek úgy kell kialakulnia, hogy a munkáltató megcsinálja a munkaidő-
beosztást, ő maga minősíti azokat az órákat, hogy mi minősül rendes munkaidőnek, mi 
minősül elrendelhető munkaidőnek - lásd a 48-as szabályt, hogy egy héten a 8 óra felett 8 órát 
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lehet elrendelni -, és az e feletti ügyeleti rendben a plusz 24 órát pedig a beosztás alapján a 
munkáltató önkéntesnek minősíti. Ezzel a beosztással és ezzel a minősítéssel gyakorlatilag 
egy kvázi ajánlást tesz a munkáltató a munkavállaló felé az új törvény szerint - ezt nem én 
találom ki, ez a törvényben is benne van -, és ezt az ajánlást a munkavállaló az önkéntes 
munkavégzésre vonatkozó paragrafus szerint vagy vállalja önként, vagy nem vállalja, 
kényszeríteni nem lehet, ha akarja, vállalja, s a többi.  

Szilágyi képviselő úrnak is mondtam a plenáris ülésen - ő azt mondta, hogy minek kell 
még önkéntes, s a többi -, hogy sajnos azt kell mondjam, hogy az egészségügyben nem lenne 
folyamatos ellátás azokban a munkakörökben, amelyek nem műszakban, több műszakban 
történnek. Az orvosi munkakör nem kétműszakos - egy-két speciális ellátóhely kivételével -, 
hanem az egy egyműszakos munkakör, azaz konvencionálisan 8-tól 4-ig tart az orvosok 
munkaideje. Ezáltal hogy folyamatos legyen az ellátás, hogy a másik 12 órát vagy a másik 
16 órát is le tudja fedni a munkáltató, a szakmai specialitások miatt - hogy ha bármi van, 
éjszaka is legyen a beteg mellett megfelelő szakorvos, álljon a rendelkezésére - találták ki az 
ügyeleti rendszert, ami sajnálatos módon az orvos esetében, aki ledolgozta a napi 8 óráját, 
24 órás talponállást eredményez. Ezt az uniós direktíva úgy oldja fel - és ezt a bíróság oldotta 
fel, a luxemburgi uniós bíróság -, hogy azt mondja: az egészségügy az egyetlen olyan hely, 
ahol megengedhető a 24 órás munkavégzés, persze úgy, hogy azt önkéntesen vállalják, de ezt 
a 24 órás munkavégzést követően közvetlenül ki kell adni azt az úgynevezett pihenőidőt, ami 
végül is az orvosoknak is jár. Ők tehát nem a napi munkaidő 24 órájában tudják a 
pihenőidejüket kivenni, magyarra fordítva, hanem a napi munkaidő lejártát követően, a 
másnapi munkaidő rovására tudják úgymond kivenni a pihenőidejüket.  

Visszatérve az alapproblémára: ha a munkavállaló megkapja a beosztást, látja a 
minősítést, és azt mondja, hogy én ezt elfogadom, tehát elfogad egy kvázi ajánlatot, akkor 
létrejöhet az a megállapodás, amit a törvény is előír, amire már gyakorlatilag az ügyeleti 
beosztás hatálybalépését megelőzően szerződni kell a munkavállalóval. Hogy most havonta 
szerződik vele erre, vagy az egész munkaidőkeret idejére szerződik vele, vagy csak két 
hónapra szerződik vele, az egy részletkérdés, mert elvileg fél évre előre is be lehet osztani az 
ügyeletet, mint ahogy általában azt nem szokták megcsinálni az egészségügyi ellátóhelyeken, 
de minden egészségügyi ellátóhelyen legalább egy hónapra be kell osztani, mert olyan 
sincsen, hogy úgy kezdődik mondjuk a május, hogy május 1-jén még nem tudja az 
osztályvezető, hogy ki fog ügyelni abban a hónapban. Ilyen nem létezik. Ezért ezt az eljárási 
rendet pontosítjuk, hogy világos legyen, hogy egy ajánlatot kell tenni a minősítés alapján a 
dolgozónak, és ha a dolgozó elfogadja az ajánlatot, akkor jöhet létre az a megállapodás a 
törvény szerint, amelynek az alapján tisztázott, és a dolgozó is pontosan látja előre, hogy 
mennyit fog dolgozni, abból mennyi a számára elrendelt óra, mennyi a számára úgynevezett 
önkéntesnek minősített óra, mert ebből nemcsak azt látja, hogy ezáltal a díjazása hogyan fog 
kinézni, hanem azt is pontosan fogja tudni, hogy a szolgálati idejébe hány óra számít majd 
bele, mert az órákat visszaosztva 8-cal fogja látni azt a szolgálatinap-pluszt, ami neki a 
tényleges naptári évhez köthetően még hozzá fog jönni. Ennek az egész eljárási rendjét 
próbáltam ebbe a módosítóba belevinni. Elnézést, hogy hosszú voltam, de sokan nem értik, 
hogy miről szól ez.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár asszony! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Ez egy valóban nagyon nehéz ügy, és egyébként a hatályos törvény is ad 
felhatalmazást arra a miniszternek, hogy meghatározza a folyamatos egészségügyi ellátás 
megszervezésének a részletes szabályait, hogy a munkaidő-beosztást hogyan kell elkészíteni, 
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és így tovább. Ezt a felhatalmazó rendelkezést egyébként mi most ebben a törvényjavaslatban 
javasoltuk pontosítani, pontosan azért, mert sok részletszabályt rendezni kell.  

Ezt a módosító indítványt több okból nem tudjuk támogatni, függetlenül attól, hogy én 
értem az alelnök úr szándékát, és - ahogy említettem - ez valóban fontos. Az egyik ok, hogy a 
javasolt módosító indítvány kitörölné a határozatlan időre köthető megállapodást. Ez valóban 
egy új intézmény lenne, amivel egész egyszerűen az volt a szándékunk, hogy mind a 
munkáltatónak, mind a munkavállalónak megkönnyítsük a dolgát. Most is megállapodás 
alapján lehet önkéntes többletmunkát vállalni, de ezt a megállapodást folyamatosan mindig 
újra meg kell kötni a munkáltató és a munkavállaló között, ezt havi rutinként vagy mikor hol, 
milyen időszakra csinálják meg a munkaidőkeret figyelembevételével, tehát ez egy rendszeres 
megállapodás.  

Jogászként azt tudom mondani, hogy egy megállapodásnak vannak bizonyos jogi 
kritériumai, amelyeknek teljesülniük kell. Nem egy fecni, bocsánat, nem egy sajtpapír a 
megállapodás, egy egyoldalas papíros, amit odaadnak aláírni, hanem ennek vannak, mondom, 
feltételei. Ez azt jelenti, hogy egy normális, jogi szempontból megalapozott megállapodás egy 
többoldalas dokumentum. Annak érdekében, hogy ezt ne kelljen újraírni, az volt az 
elképzelés, hogy meg lehet kötni ezt a megállapodást határozatlan időre is, ami megfelel 
mindenféle jogi feltételnek, amiben a munkavállaló gyakorlatilag arra vállal kötelezettséget, 
hogy ő hajlandó önként többletmunkát vállalni, a munkáltató pedig vállalja, hogy alkalmazza 
őt önkéntes többletmunkában. Ehhez képest kell majd megcsinálni a munkaidő-beosztást, ami 
egy havi, kéthavi rendszerességgel elkészülő dokumentum, amely ennek a megállapodásnak 
lesz a része, azt kiegészíti, tehát a de facto munkavégzést, a de facto munkaidő-beosztást fogja 
tartalmazni. Ezzel tehát egész egyszerűen azt akartuk, hogy jogilag minden rendben legyen, és 
hogy ez mind a két félnek egy könnyítés legyen, hogy ne kelljen olyan hosszú 
megállapodásokat aláírni. Ezt ez a módosító javaslat hatályon kívül helyezné, ezért nem 
tudjuk támogatni.  

A másik, amire a módosító javaslat irányul, az az önként vállalt többletmunkának a 
kérdése, az alelnök úr kitörölné ezt a fogalmat. Mi azt gondoljuk, hogy ez fontos, hiszen az 
önként vállalt többletmunka egy már bevett formula, azt mindenki ismeri. Mi itt, ebben a 
javaslatban kísérletet tettünk arra, hogy ezt jogilag megfelelően körülírjuk, szabályozzuk, és 
leírjuk, hogy mi az önként vállalt többletmunka. Azt gondolom, hogy ezt nem kellene 
kidobni, hiszen ezt mindenki így ismeri, tehát ezt a fogalmat kellene használni, és akkor ez 
így a helyére kerülne.  

A módosítónak van egy olyan része - ez a (4) bekezdés a) pontja -, amely arra utal, 
hogy ebben a munkaidő-beosztásban meg kell határozni az egészségügyi dolgozó által 
ténylegesen vállalt órák számát. Ezt nem lehet előre meghatározni, hiszen menet közben, 
utólag fog kiderülni, hogy ténylegesen mennyit tudott dolgozni az illető, hogy nem lett-e 
beteg, nem történt-e valami olyasmi, ami miatt nem tudott dolgozni, ezt tehát előre nem lehet 
meghatározni. Itt szintén szerepel az alkalmazott kérdése, amiről már tárgyaltunk.  

Összességében azt gondoljuk, hogy a szándékot értjük, de ez a módosító nem igazán 
fedi azt le; egyébként pedig a részletszabályokat, ahogy említettem, egy végrehajtási rendelet 
tartalmazni fogja. Tehát amire az alelnök úr utalt, hogy a munkaidő-beosztás részletkérdéseit, 
a napi végrehajtáshoz szükséges szabályait rendezni kell, azt meg fogja tenni a végrehajtási 
rendelet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Szép sorjában. Ami a határozatlan időre szóló nagy 

keretszerződést illeti, amiről a helyettes államtitkár asszony beszél, én nem azt mondom, hogy 
az elfogadhatatlan, de az eddigi gyakorlat az volt, mikor ez a jogszabály hatályba lépett, hogy 
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a munkáltató aláíratta, hogy quantum satis, te önként vállalsz minden órát, ami lehetségesen 
vállalható, ez a heti 24 - annak mondom, aki nem tudná, bocsánat -, tehát havi 96 óra, illetve a 
munkanapok számától függően aszerint, hogy 20, 21 vagy 22 munkanapos-e a hónap, 96-tól 
akár 104 óráig terjedhetett az önként vállalt időszak. Mit csináltak a munkáltatók ezután? 
Üptre osztották az embereket, az óraszám nem számított, és utána a végén kitalálták, amikor 
fizetni kellett, meg amikor jóvá kellett írni a szolgálati időt, hogy neked nem is találtunk 
önkéntes órát - ezt tudom, mert konkrét munkaügyi perek zajlottak. Én tehát úgy gondolom, 
hogy egy olyanfajta határozatlan időre való szerződést azért nem lehet kötni, mert az sérti az 
önkéntesség elvét. Lehet ugyanis olyan, hogy én egy hónapban csak 20 órát akarok 
önkéntesen vállalni, a következő hónapban mind a 96-ot akarom vállalni, és az is lehet, hogy 
három hónapig én mind a 96-ot vállalom, a negyedikben meg nem akarom vállalni, csak a 
felét. Ezért mondtam, hogy a munkaidő-beosztásnál ténylegesül a munkaadó igénye.  

Ne elvekben gondolkozzunk! Van a munkaadónak egy igénye, amit úgy hívnak, hogy 
munkaidő-beosztás. Ha ő úgy osztja be azt a kollégát, hogy a 96 önkéntes órájából a tényleges 
igény alapján összesen csak 54-et akar igénybe venni, akkor mi van? Akkor is lényeges 
megkülönböztetni, és azt hiszem, egy fogalmi zavar volt, amikor azt mondtuk, hogy az 
önkéntes óráknál… Én három fogalmat ismerek. Van az elvi önkéntesség, ez az a 96 óra, amit 
elvileg vállalhat a törvény szerint. Van az úgynevezett ténylegesen vállalt, ami nem azt 
jelenti, hogy ezt nem tudhatom előre, dehogynem, ha ügyeletre beosztok valakit, és ő 
elfogadja a beosztást, akkor a pontosan minősítés alapján ezt az órát vállalom ténylegesen. 
Ellenben az úgynevezett elvi 96 óra és az általam a beosztás szerint, szükséglet szerint vállalt 
56 óra között van egy különbség kérem, és én ezt ajánlottam fel az úgynevezett előre nem 
tervezhető túlmunkák esetére, ami persze lehet önkéntes is, azért, mert hogyha például ezt a 
szerencsétlen ügyelőt időnként készenlétre is beosztják - és azt már tisztáztuk, hogy a 
készenléti idő kapcsán nem lehet tudni előre, hogy mennyi a munkatartama, szemben az 
ügyeleti idővel, mert ott minden idő munkaidőnek számít -, ezért hogyha valaki a 96 és az 
56 óra közötti különbözetet is úgymond felajánlja a munkáltatónak, akkor a munkáltató 
megteheti, hogy egy készenléti ügyelet kapcsán végzett effektív munkavégzés óráit ennek az 
önkéntesnek a javára elszámolja.  

Még egyszer azt mondom: igen fontos ezeket az órákat elkülöníteni, mert vannak az 
úgynevezett előre elvárt, igényelt órák, és vannak az előre el nem várható, nem tervezhető 
órák, hiszen a munkáltató sem tudja megmondani, hogy hány óra túlórára foglak - és most 
nem az ügyeletről beszélek - beosztani, mert olyan is lehet, hogy egy sebész, egy 
traumatológus nem fejezi be 4 órakor a műtétet, hanem csinálja tovább, és nem veszi át az 
ügyeletes, hanem ő fejezi be mondjuk este 8-kor - ezt túlóraként kell elszámolni. Tervezhetem 
én ezt előre? Nem. Ugyanez vonatkozik a készenlétre.  

Én tehát azt mondom, hogy rendben van, hogyha esetleg az a kapcsolódó módosítást 
itt is el lehet fogadni, hogy utaljunk a majdani egyéb jogszabályra, amely magának ennek az 
egész szerződési folyamatnak a részleteit szabályozza, de ettől még ezeket az elveket, hogy 
alapvetően mi számít önkéntes munkának, elvi önkéntes munkának - 94 óra -, tényleges igény 
szerint felmerülő önkéntes munkának, mondjuk úgy osztja be, hogy csak 54 órát vesz 
igénybe, mert ő minősíti ezt az 54 órát önkéntesnek, és a különbözetre szóló órákat, ezt azért 
lenne fontos feltüntetni. És én azért hajlok most már inkább arra, hogy nem támogatnám 
mégsem az úgynevezett határozatlan időre való kötést, mert ott vissza lehet élni, és - még 
egyszer mondom - az a dolgozó számára bármikor megváltoztatható. Az önkéntességre az a 
jellemző, hogy ha én lekötöm fél évre előre quantum mindig a 96 órát, és közben jön valami 
élethelyzet, akkor mit tudok csinálni? Felmondom, mondja, a következő hónapig, s a többi, s 
a többi. De hogyha azt mondom, hogy a munkáltató igénye csak 54 óra, akkor én arra az 54-re 
szeretnék mindig szerződést kötni, és nem többre, a mindig igényelt órák szerint. Ez a 
kiterjesztett, mindenre kiterjedő azért sem fogadható el, mert megint manipulatív lesz a 
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számítás, hacsak az elrendelés szerint nem halálpontosan, a napi munkaidőkorlátot alapul 
véve kell minősíteni az órákat, mert akkor semmi problémám nincsen. Csak ez az eljárásmód, 
úgy érzem, egy picit megint azokat a rendezetlen, zavaros, könnyen - hogy mondjam? - 
manipulálható viszonyokat fogja eredményezni a legjobb szándék ellenére is, mert a 
munkáltató, legyünk őszinték, pontosan ellenérdekelt az én önkéntes óráim megállapításában, 
mert kevesebbet kell neki fizetnie, és őt nem érdekli, hogy az nekem szolgálati időt képez-e 
vagy sem.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Nagy Kálmán professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Értem én, amit az alelnök úr mond, és tisztelem az 

ezzel kapcsolatos felkészültségét, egyet azonban el kell mondanom - hosszú ideig dolgozó 
gyakorló orvosként -: hogy a túlszabályozás felbontja az orvos és a beteg viszonyát. Hogyha 
ezen elgondolkodna, akkor megpróbálna olyan jellegű szabályokat felállítani, amelyek mi 
általános alapelvként működtetünk, és azok nem ütköznének ezzel. Azonfelül az a baj azzal, 
amit az alelnök úr javasol, hogy nemcsak az orvos és a beteg viszonyát bontja és zavarja meg, 
hanem az orvosok egymás közötti viszonyát is. Amit mond, az meg életszerűtlen, hogy egy 
műtétet nem tudnak befejezni, mert egy műtétet különböző okokból nem lehet befejezni. 
Éppen ezért olyan jellegű dolgot akar kodifikálni, ami egyszerűen normális munkafeltételek 
mellett, egy normális orvos-beteg viszony mellett, egy humanitárius, humánus beteg-orvos 
viszony mellett egyszerűen elképzelhetetlen, annak ellenére, hogy én úgy érzem, hogy a felé 
akarja közelíteni a rendszert, hogy az orvosok olyan értelemben jobb helyzetbe kerüljenek, 
hogy megkapják mindazt, amit a társadalom egyéb munkavállalói megkaphatnak. Erre sajnos 
hosszú ideig, beláthatatlan ideig nem lesz lehetőség. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Természetesen tiszteletem a 

professzor úrnak a valóban komoly gyakorlatáért, de az én szavaim és az én módosításom 
egyáltalán nem az orvos-beteg viszonyt befolyásolja, hanem az orvos és a munkáltató közötti 
viszonyt. Ha az orvos és a munkáltató között jogilag rendezett a viszony, akkor semmiféle 
árnyék nem vetül az orvos-beteg kapcsolatra, és az az összefüggés, hogy ha én - pontosan ez 
az orvos-beteg kapcsolat - elkezdek traumatológusként egy combnyakszegezést, mert akkor 
hozzák be, és meg kell csinálni, vagy bármilyen akut műtétet, amit el kell kezdenem, 
természetes, hogy a humanitárius megoldás azt követeli, hogy én ne tegyem le 14 vagy 
16 órakor a lantot, hanem folytassam a műtétet. Igen, ezt kívánja meg a humanitás. Viszont 
ezt le kell utána fordítani a munkajog nyelvére, hogy ha én ezt megteszem a beteg iránti 
szeretetből, humanitásból, ettől nekem munkajogi szempontból a munkáltatónak ezt - 
bocsánat, ilyen régen is volt - túlóraként figyelembe kell vennie. Én erről beszélek. Tehát én 
nem látom, hogy az orvos-beteg viszonyba az én módosításom beleszólna.  

Az orvos és orvos közötti viszony. Őszintén szólva szerintem minden orvosnak az a 
világos, hogy ha megkapja a munkaidő-beosztását, a magára vonatkozó résszel egyetért, és 
akkor pontosan látja, hogy ő mikor ügyel, a másik mikor ügyel. Nem hiszem, hogy orvos és 
orvos közötti konfliktust szülne a világos, rendezett viszony. Eddig szültek ilyen 
konfliktusokat főképp orvos és munkáltató között, mert ezeknek a jaj, istenem, 
megfoghatatlan szabályozásoknak lett mindig az a vége. És elnézést kérek, mi köze van az 
orvos-beteg viszonynak ahhoz, amikor a munkavállaló a munkáltatóval szemben egy 
munkaügyi bíróságon akar érvényt szerezni annak, hogy én dolgoztam, ledolgoztam 
becsülettel, én ezért kérem a munkajogi minősítés szerint járó béremet. Lehet, hogy a 
társadalom vajmi kevéssé vagy ezer év múlva sem fogja az orvos számára megadni, ami kell; 
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én csak azt kérem az orvos számára, amit a jogszabály előír, semmivel sem többet, és amit a 
jogszabály előír, azt minden embernek meg kell adni, beleértve az orvost is, még hogyha ez 
netán pénzbe is kerül. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár asszony! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Ennek az egész szabályozásnak, amely az egészségügyi 
tevékenység végzéséről szól - már a módosítóról, a benyújtott javaslatról beszélek -, az volt a 
célja, hogy a hatályos szabályozást egyszerűsítsük, egész egyszerűen annyira túl volt vagy túl 
van írva, hogy ember legyen a talpán, aki kiismeri magát a szabályok között. Ez a benyújtott 
javaslat tehát kifejezetten azt a célt szolgálta, hogy a meglévő szabályokat próbáljuk meg - 
amennyire a jogi nyelvezet ezt megengedi - világosan, logikusan, átlátható módon, 
közérthetően megírni.  

Készítettünk a múlt héten egy anyagot, amely most piszkozatként itt van nálam, ez - 
csak mutatom - 26 oldal; ezt egyébként átadtuk az alelnök úrnak, amikor a múlt héten 
egyeztettünk a módosítókról, ahogy azt a legutóbbi ülésen megbeszéltük. Ebből az látszik, 
hogy tényleg egy-két helyen van érdemi módosítás az anyagban, most a béremelésről nem 
beszélünk, tehát a munkaidő-beosztásra, a munkaidőkeretre, az ügyeletre, a túlmunkára, ezek 
díjazására, s a többi, vonatkozó szabályok nem változtak érdemileg. Ezt azért tartom 
fontosnak hangsúlyozni, mert ezt a konkrét módosítót illetően, amelyről most beszélünk, úgy 
érzem, nincs közöttünk elvi vita, de úgy érzem, hogy ez a módosító továbbírja és megint 
túlírja azt a benyújtott javaslatot, ami szándékunk szerint arra irányult, hogy minél egyszerűbb 
és világosabb legyen a szabályrendszer. Elnézést kérek az alelnök úrtól, ha ezt ő nem így 
látja, én jogászként nem azt olvastam ki belőle, hogy ez egyszerűsíti a közérthetőséget. Ezért 
is nem értünk egyet ezzel a benyújtott módosítóval.  

Amit az alelnök úr feszegetett, hogy akkor mit lehet előre tervezni, beosztani, s a 
többi, az benne van a most benyújtottban, a (4) bekezdés a) pontja erről szól, amit aztán utána 
ő a b) pontban fejteget. Mi tehát úgy érezzük, hogy a benyújtott javaslat szerintünk 
közérthetőbb.  

Még egy mondat - aztán már nem akarok erre többet kitérni - a határozatlan idejű 
megállapodásról. Itt nem arról van szó, hogy 6 hónapra előre beosztja a munkavállaló 
munkaidejét a munkáltató, egyáltalán nem erről van szó. Ez egy elvi megállapodás a két fél 
között, hogy én téged alkalmazni foglak önkéntes munkavállalásban, én pedig mint 
munkavállaló ebbe beleegyezem, a konkrét beosztást pedig minden esetben meg kell 
egymással beszélni, az egy egyoldalas sajtpapír - bocsánat! -, az lesz a szerződésnek majd egy 
kiegészítése, egy melléklete, hogy havi szinten akkor hogy néz ki az egyébkénti elvi 
megállapodás alapján a tényleges beosztás, a tényleges munkavégzés, amit a munkavállalónak 
is alá kell írnia. Nem arról van tehát szó, hogy a munkáltató játszadozhat vele, és 6 hónapon 
keresztül össze-vissza beosztja, ahogy neki jólesik, hiszen ő úgymond aláírta ezt a 
megállapodást; pont nem erről van szó, hanem hogy a keretmegállapodásba lehet mindazokat 
a jogi garanciákat beépíteni, amelyek mindkét fél érdekeinek a védelme szempontjából 
fontosak. Ezért tartottuk ezt fontosnak. Egyébként pedig a munkáltatók kifejezetten örültek 
ennek, mert ez számukra egy adminisztratív könnyítő kérdés.  

Amire még az alelnök úr utalt, az az, hogy hogyan kell majd minősíteni ezeket az 
órákat. Most is tartalmaz a javaslat erre vonatkozó szabályt.  

Mi tehát egész egyszerűen azt gondoljuk, hogy ez egy könnyítő és a jogi garanciákat 
jobban biztosító szabályrendszer lenne. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elég részletesen megtárgyaltuk a kérdést.  
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A 33. ajánlási pontról szavazunk, amit a tárca ebben a formában tehát nem támogat. 
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot. (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Köszönöm szépen, egyharmad sem támogatja.  

A 34. ajánlási pontban - összefüggésben a 40. ponttal - a 22. számú módosító van, 
amelyet mi nyújtottunk be, amely az uniós munkaidő-irányelvvel összefüggő pontosítás. 
Tárcaálláspontot kérek.  

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

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

Köszönöm.  
A 35. ajánlási pontban a 42. számú módosító szerepel, amelyet Gyenes alelnök úr 

nyújtott be, és amely az egyoldalúan elrendelt ügyeletről, az „állandó” ügyeletes 
foglalkoztatásáról szól. Alelnök úr! 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): A módosítás lényege az, amit a munka törvénykönyve 

egyébként is tartalmaz, hogy a munkáltató egy adott munkanapra 12 órát rendelhet el. Azért 
írtam az „egyoldalú” szót, mert a jogszabály ügyeletelrendelésről beszél, és kvázi a 24 órás 
ügyeletet is el lehet rendelni, miután az elrendelt felett az önkéntesről a két fél megállapodott, 
utána már el lehet rendelni, akkor már elrendelhető. De, még egyszer mondom, ahogy a 
helyettes államtitkár asszony is mondta, valóban az adott havi beosztásra egy szerződést, egy 
megállapodást azért fognak kötni, és hogyha ott már önkéntesnek minősülnek bizonyos órák, 
akkor természetesen elfogadható. Ez a pontosító megoldás, amit javaslok, elsősorban arra 
szolgál, hogy a félreértéseket eloszlassa, hogy amikor a munkáltató által egyoldalúan 
elrendelhető időkről beszélünk, akkor ez a - szintén nem létező fogalom - napi 
munkaidőkorlát, csak azt munka a munka törvénykönyve, hogy a munkáltató egy naptári 
napon, egy munkanapon 12 óránál több idővel nem rendelkezik. Az egészségügy az, ahol ezt 
24 órára ki lehet bővíteni, ha van önkéntes hozzájárulási megállapodás a két fél között. Ennek 
hiányában viszont - mert ezt is megengedi a törvény - nem beszélhetünk olyan értelemben 
ügyeletről, hogy valakit délután 4-től másnap reggel 8-ig ügyeltessenek, csak este 8-ig 
osztható be akár ügyeletre is, mert nem vállalt önkéntes órát. Ezért fontos az egyoldalúan 
elrendelhetőt megkülönböztetni az általában elrendelhető ügyelettől. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tárcaálláspontot kérek.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Több 

okból sem tudjuk támogatni ezt a módosítót. Több kérdést érint a módosító. Az egyik az, 
hogy maga az irányelv egyébként lehetővé teszi, hogy 12 óra fölött is egyoldalúan el lehessen 
rendelni a folyamatos ellátást nyújtó intézményekben. Itt az egyeztetések során megegyezés 
volt a munkáltatók, illetve az érdekvédelmi szervezetek között, a MOSZ és a Rezidens 
Szövetség támogatta, hogy havi két alkalommal el lehessen rendelni egyoldalúan ügyeletet 
12 óra fölött, úgyhogy ettől nem szeretnénk eltekinteni. Vannak bizonyos kodifikációs 
problémáink is a benyújtott javaslattal. A (3) bekezdésben pedig amikor azt mondja a 
módosító, hogy nem lehet korlátozni a készenlétek számát, mivel annak túlmunkatartalma 
nem határozható meg előre, ez, azt gondoljuk, pontosan egy, a munkavállalót védő szabály, 
hogy limitáljuk, maximáljuk, hogy mennyi az elrendelhető készenlétek száma. Ez egyébként 
ellentmond az ajánlás 37. pontjában benyújtott módosítónak is, amely megmondja, hogy 
mennyi lehet a készenlétek száma, tehát önmagában is van egyfajta koherenciazavar. 
Úgyhogy ezért nem tudjuk támogatni.  
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ELNÖK: (Jelzésre:) Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Helyettes államtitkár asszony, az, hogy az 

érdekképviseletek beleegyeztek volna olyan nonszenszt kérdésbe, ami a munka 
törvénykönyvével szembemegy, hogy egy egészségügyi dolgozónak 24 órát is el lehessen 
egyoldalúan rendelni, megmondom őszintén, biztosan nem felel meg a valóságnak, ugyanis 
én beszéltem velük, és ők nem így értették - lehet, hogy önök így értették. Ők gyakorlatilag 
abba mentek bele, hogy az ügyeleti órákat a rendesmunkaidő-hiány miatt lehessen minősíteni. 
Még egyszer mondom, azért is nonszensz ez fizikailag, mert amikor egy munkavállalónak én 
mint munkáltató csak 48 órát rendelhetek el - és ez benne van ebben a hatályos 
jogszabályban, tehát önmagának mond ellent -, akkor nem tehetem meg a 48-as szabályra 
való hivatkozással, hogy egy darab 16 órás ügyeletet elrendeljek önmagam, mert akkor a 40 
meg a 16, az már 56 óra, tehát elvileg ez nem fér bele abba a szabályzatba, és maga a 
jogszabály is elmondja, hogy a munkáltató egy héten átlagban 48 órát rendelhet el, márpedig 
ha én 48 órát rendelhetek el, akkor nem rendelhetek el egyszerre 16 órást, akár kétszer is. Az 
a megállapítása tehát a módosításnak egy későbbi szakaszban, hogy egy héten 16 órát 
egyoldalúan elrendelhet, bele sem fér a 48-as szabályba.  

A másik, amire célzott, hogy a készenlétek ideje pont az, amikor nem lehet 
meghatározni előre a túlmunka tartalmát, tehát nem tudom. Lehet, hogy a készenlét abból fog 
állni, hogy én készenlétes vagyok, és délután 4-től másnap reggel 8-ig nyugodtan alszok, 
pihenek, mert nem hívnak be. De ha behívnak, gyakorlatilag már ez is fel fogja rúgni, hiszen 
ez is beleszámítandó abba a 8 órába. Mit mond a hatályos jogszabály? Azt mondja, hogy ebbe 
a 8 órába beletartozik a túlóra, beletartozik az ügyeletre elrendelt idő, és minden beletartozik. 
Tehát hogyha ilyen munkafeltételek vagy ilyen munkakörülmények között dolgozik valaki, 
hogy bizony túlóráznia is lehetséges, előre nem láthatóan, de szükséges, plusz egy kimaradt 
kollégáját mondjuk helyettesíteni kell az ügyeletben, ezek mind olyan pluszokat jelentenek, 
amelyeket egyszerűen mindenféleképpen rendezni kell. És, még egyszer mondom, az, hogy 
bármilyen törvény megengedi…, egy törvény nem engedheti meg, hogy a 12 órás napi 
elrendelést túllépje, azért, mert a szakszervezetek ebbe félreérthetően beleegyeztek. Ki a fene 
törődik azzal, hogy egy szakszervezet mibe egyezik bele? Az egy kógens szabály, hogy ennyi, 
és ez a törvény is megállapítja a heti 48 órás kötelezhetőséget. Ezt egyszerűen nem értem.  

Ezzel önök pontosan a júliusi módosításnak a lényegét írják át, azt a júliusi 
módosítást, amit a parlament elfogadott, és ami arról szólt, hogy: kedves kollégák, 
munkáltatók, 12 óra elrendelési ideje van önöknek, és ezen felül a 12 órára meg kell egyezni. 
Erről szólt a júliusi módosítás. Ezt önök most átírják azzal, hogy a szakszervezetek ebbe 
állítólag belementek. Cser Ágnes asszony elment az előbb, tőle megkérdezhettem volna, hogy 
ő például tudott-e erről, hogy ők beleegyeztek-e ebbe. Minthogy a napi pihenőidőt illetően a 
szakszervezetek eddig beleegyezhettek eddig kollektív szerződésben, hogy a 11 órát 
leszállítják 8-ra - melyik az az épeszű szakszervezet, amelyik a saját dolgozói rovására 
egyezik bele?  

Én most is azt mondom, hogy, ne haragudjanak, de én ebben a jogszabályban nem 
látom azt a napi 12 órás munkaidőkorlátot, amit önök júliusban - nagyon helyesen – 
elfogadtak. Ezt most önök átírták, és pontosan azért írták át, hogy relatív legyen, mi az, hogy 
önkéntes óra. Erre fogják majd fogni, hogy én neked összességében nemcsak 12 órát, hanem 
24 órát is elrendelhetek, ezért neked nincs is önkéntes órád, kedves kolléga, és akkor úgy 
fogják kiszámolni. Amit ön az előbb elmondott, én elfogadom, de hogyha ezt nem tesszük 
sarkalatos ponttá, hogy honnan kezdődik az önkéntes, és hol végződik a munkáltató által 
egyoldalúan elrendelhető, amiről az előbb beszéltem, akkor, ne haragudjon, ez a jogszabály 
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nemhogy egyszerűsítene, hanem bonyolulttá tesz, azaz kiszámíthatatlanná tesz, és 
munkajogilag nem lehet értelmezni az ügyeletben történő munkavégzést.  

Ha ön azt állítja, hogy a munka törvénykönyve és e szerint a jogszabály szerint most 
már nincs ilyen napi korlát, hanem ez átírható, akkor ez, én azt mondom, egyszerűen 
elfogadhatatlan, és arra nem lehet hivatkozni, hogy az érdekképviseletek is belementek. 
Minek a fejében mentek ebbe bele? - kérdezem én. Ha van ép eszük, akkor ilyenbe nem 
mehetnek bele, mert ez egy olyan jogot vesz el a munkavállalótól, amire neki gyakorlatilag 
nem érdekvédelmi szempontból van szüksége, hanem a díjazás és a szolgálati idő 
szempontjából. Önök ezzel a szöveggel gyakorlatilag önkéntes órákat vonnak el, ami a 
szolgálati idő szerves része - és most nem vállalkozókról beszélünk, hanem alkalmazottakról, 
közalkalmazottakról. Miért ne kaphasson ennek megfelelően több nyugdíjat - ha lesz még 
egyáltalán akkor nyugdíj -, ami az önkéntesség alapján megy? Önök mindig meg vannak 
ijedve, hogy akkor majd a doktorok nem fognak vállalni. Persze, mindennel fenyegetőztek a 
doktorok, de kérdezem: volt már olyan hely, ahol az elkészített és az ottani embereket beosztó 
ügyeleti beosztást az orvosok felrúgták volna, és azt mondták volna, hogy nem vállaljuk, és 
nem csináljuk meg? Lehet, hogy volt, de az nem azért volt, mert csak nem, hanem mert valaki 
lebetegedett, vagy - mit tudom én - meghalt, és ezért esett ki a sorból.  

Még egyszer mondom: ne haragudjon, azt nem lehet elfogadni, hogy a 12 órás napi 
munkavégzést a munkáltató egyoldalúan 24 órára bővítse. Hol van ennek a jogszabályi 
alapja? Ez az, amit most csinálnak? Erre nem lehet hivatkozni.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Heintz képviselő úr! 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Helyettes Államtitkár Asszony! Én az előbb néhány kérdésben tartózkodtam, és ezt tettem 
azért, mert mindaz, amit Gyenes képviselőtársam mondott, részint pedig az, amit a helyettes 
államtitkár asszony mondott, nem volt kielégítő nem a számomra, hanem annak a szakmának, 
azoknak a számára, akiktől jövök, és akikhez megyek vissza az alapellátásba. Valóban nem 
működtek a dolgok, de ezek a módosítók nem szolgálják a célt, és nem vezetnek 
megoldáshoz. Ugyanakkor az a javaslatom - miután másfél órája ülésezünk, a hetedik 
jobbikos módosítónál tartunk, és van még hátra tíz -, hogy tanúsítsunk önmérsékletet, 
mindamellett, hogy az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy ezt az ügyet tényleg nagyon 
komolyan meg kellene beszélni, de nem biztos, hogy a szándék és a kormányzati helyzet most 
lehetővé teszi, hogy egy bizottsági ülésen próbáljunk ekkora horderejű ügyekről beszélni. 
Amiről Gyenes képviselőtársam beszél, az nagyban igaz, ugyanakkor válaszokat nem kap, de 
nem vagyok abban a helyzetben, hogy igazságot osszak, semmi értelme, ez nem vezet sehova, 
igazság amúgy sincs, de a helyzet tartós és végleges vagy tartósabb megoldása mindenképpen 
indokolt. Más nem mondok, mint hogy a sorstársaim otthon az első vonalban, a tűzvonalban 
vannak, és egy normális rendszerben valóban az működik, hogy aki az első vonalban van, az 
minden muníciót és fegyvert megkap - tudjuk, hogy ez ma nem így van, közel sem így van. 
Többek között ezeket a kérdéseket is jó lenne valóban hosszú távon rendezni.  

Szeretném elmondani, hogy ha a kaposvári háziorvosok munkarendjét megtudja egy 
fiatal, azonnal elmenekül, mert reggel 7 órától mi már telefonos ügyeletesek vagyunk, tehát 
bármikor csöröghet a telefon, és lehet ugrani, mert 7-ig tart a központi ügyelet. Persze lehet 
azt mondani, hogy lehet a telefon mellett üldögélni, de amikor már 7 órakor azért csörög a 
telefon, hogy a rendelési időt, egyebet megkérdezzék - miután a telefon már szabad, és lehet 
rajta csicseregni, ezért bármire használják -, akkor már nem olyan nyugalmas az az egész egy 
óra; nyilván nem mindenki áll be reggel 7-től 8-ig, de feladat van azonnal, tehát 7-re 
gyakorlatilag készen kell lenni. Aztán van egy 8 órás munkaidő, amit az ÁNTSZ orvosai 
ellenőriznek vagy sem, a rendelési időről tudjuk, hogy az már közel nem három, közel nem 
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négy, hanem általában hat és fél, hét óra. Utána következnek azok a látogatások, amelyek 
kötelezőek, amelyek már régóta nem a pénzbehajtásról szólnak, mint tudjuk, mert az a világ 
megszűnt. Aztán 16 órakor kezdődik a központi ügyelet, amely két részbe működik 
Kaposvárott: egyrészt négyórás beugrások vannak este 8-ig, a másik meg este 8-tól reggel 7-
ig van. Ezután lehet visszamenni 7-től 8-ig a csendes ügyeletre, és utána 8 órakor pedig a 
következő napra. Ez így nyilván nem működik, ez nem jó, ha ebbe valaki belegondol, akkor 
ennél egy akármilyen haramia főorvos - már elnézést! - mellé is jobb elmenni segédorvosnak, 
mint egy ilyet bevállalni akármilyen szakvizsgával.  

Valóban arról van tehát szó, hogy ez a dolog nem működik, de azt hiszem, hogy ha ezt 
valójában rendezni szeretnénk - és van ilyen politikai akarat -, akkor nem egy bizottsági 
ülésen, a módosító indítványok közepette kellene ezt a vitát lefolytatni, mert az úgysem vezet 
eredményre. Ha csak az a cél, hogy valami legyen, akkor ám legyen, akkor jó ez a terep; ha az 
a cél, hogy megegyezés és változás legyen, akkor szerintem ez a fórum a figyelemfelkeltésre 
már elég volt, a média megfelelő számban képviselteti magát, de hogy ezt ténylegesen meg 
tudjuk oldani, arra én ezt a fórumot nem tartom alkalmasnak. Ezért az a javaslatom, elnök úr, 
hogy ha kell, szavazással próbáljunk önmérsékletre serkenteni magunkat maximum 3 perces 
felszólalásokkal, mert ez így nem járható út. Mindamellett, mondom, a tartózkodásom oka az 
volt, hogy sem a kérdésfeltevéssel, sem a válasszal nem tudtam megelégedni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár asszony! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden reagálnék. Márciusban tartottunk egy 
egyeztetést a szakmai szervezetekkel és az érdekvédelmi szervezetekkel, ahol átbeszéltük a 
benyújtandó törvényjavaslatot. Ezen az egyeztetésen a jelen lévő Magyar Orvosok 
Szövetsége, illetve a Rezidens Szövetség, de főleg a MOSZ kifogásolta ezt a bizonyos 
szabályt, hogy napi 12 óra fölött a munkáltató egyoldalúan elrendelhet ügyeletet, és 
hivatkozott a munkaidő-irányelvre. A munkaidő-irányelvet átbeszéltük, és azt követően azt 
mondták, hogy igen, igazunk van, a munkaidő-irányelv ezt lehetővé teszi, és azt mondták, 
hogy kompromisszumként el tudják fogadni azt, hogy havi két alkalommal a munkáltató 
egyoldalúan elrendelje az ügyeletet. Erre pedig azért volt szükség, mert ha emlékeznek a 
tisztelt bizottság tagjai, akkor tavaly decemberben pontosan a Magyar Orvosok Szövetsége 
meghirdette azt a mozgalmat, hogy ne vállaljatok önként többletmunkát. Ha azt mondjuk, 
hogy napi 12 óra fölött minden csak önként vállalt többletmunka, és elindul egy ilyen 
mozgalom, akkor nem lesz ellátás. Ez volt a módosítás indoka. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A 35-ös módosítóról van szó. A tárca részéről nem volt 

támogatott a módosító javaslat. Megkérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt a javaslatot. 
(Szavazás.) 7 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem. A bizottság egyharmada 
támogatja.  

A 36. számú ajánlási pont következik. Annyit javasolnék a későbbiekre nézve, mert 
még sok módosítója van az alelnök úrnak, hogy amennyiben kapcsolódó módosító 
benyújtására lehetőség lenne, arra mindenképpen reflexiót kérnék, amennyiben van - én most 
nem akarok ebbe tartalmában belemenni -, mert azzal tulajdonképpen rövidíteni és 
egyszerűsíteni tudjuk a folytatást.  

A 36. számú ajánlási pont a 47. számú módosítót tartalmazza, amelyben Gyenes 
alelnök úr az ügyelet és a pihenőidő időkereteire vonatkozó fogalmi pontosításokat tesz. 
Alelnök úr! 
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DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Heintz Tamás 
képviselő úr felszólalásának nyomán, aminek következtében most három percbe kell 
besűríteni ezt… 

 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Nem kell, nem szavazta meg senki.  
 
DR. GYENES GÉZA (Fidesz): Jó, de ezt javasoltad, Tamás, és én megpróbálom ezt 

megfogadni. Őszintén szólva a tárca beterjesztett egy olyan jogszabályt, amelyről egy-két 
ember kivételével sajnálatosan fogalma sincs senkinek, nem is értik, hogy miről beszélünk, 
tartok tőle. Nem az én hibám, hogy ehhez véletlenül értve megpróbálom az általunk képviselt 
orvosokat - legyen az háziorvos vagy bármilyen orvos! - úgy képviselni szakmailag, és nem 
ellenzéki radikálisként, mert mi köze az ellenzéki radikalizmusnak ehhez az egészhez, hogy 
lehetőség szerint ezek a jogszabályok úgy módosuljanak, hogy az ő érdekeiket vegyék 
figyelembe. A helyettes államtitkár asszony által előbb elmondottak pontosan azt jelentik, 
hogy itt annak a lehetőségét, hogy az önkéntes túlmunkát egyébként meg lehet tagadni, 
jogszerűen meg lehet tagadni, ez semmiféle szankcióval nem jár, ezt akarják letörni, mit 
képzelünk mi akkor, s a többi. Egyébként nem tudom, hogy az uniós direktíva, amiről 
állítólag megegyeztek, melyik ponton engedi meg a 12 órán túli elrendelést, mert itt, a 
módosítóba én csak egy szót tettem bele, hogy lehet 12 óra, az egészségügyi dolgozó a 12 órát 
meghaladó munkaidejében kizárólag egészségügyi ügyeletet lát el, írja a jogszabály. Én azt 
írtam, hogy: önkéntes vállalása alapján látja el ezt, ennyi, mert erről szólnak a hatályos 
jogszabályok, mert az egészségügyi ügyelet, az a fogalom nem azt jelenti, hogy az kötelezően 
elrendelhető. Hívhatom egészségügyi ügyeletnek, nem az a lényeg, hogy hogyan hívom, 
hanem hogy melyik az, amit önként vállalt a dolgozó, és melyik az, amit elrendeltek a 
számára.  

Ilyenformán úgy érzem, hogy ha nem próbálom legalább megkísérelni minden egyes 
módosítóban azt, hogy megmagyarázzam az itt ülőknek - látom, reménytelen a dolog -, 
tényleg nincs értelme. Mert ezekben a kérdésekben, ne haragudjon, helyettes államtitkár 
asszony, ön egyszerűsítésre hivatkozott, én ezt nem tudom egyszerűsítésnek venni. Én tudnék 
írni egy olyan egyszerű jogszabályt, amely ezt az egész kérdést körülbelül másfél oldalban 
szabályozza, egyszerűen, világosan és követhetően, hogy mi minek tekinthető, és ehhez 
képest mi minősíthető annak, és akkor ez hogyan néz ki, hogy sokkal egyszerűbb lenne.  

A hatályos jogszabályokat figyelembe véve állítólag alig változtattak. De, például ez is 
egy olyan változtatás, amivel felborították egyrészt a júliusban elfogadottakat, amit nem azért 
fogadtak el, mert egy érdekképviselet vagy én olyan szépen kértem, hanem a hatályos 
jogszabályokra alapítottuk azt. Akkor is voltak ügyeletre vonatkozó úgynevezett uniós 
direktívák, amelyeknek az sem mondott ellent, mint ahogy állítólag most ez sem mond ellent. 
De, még egyszer mondom, saját érdekük ellenében elfogadtatni az érdekképviseletekkel, és 
erre hivatkozni, ezt már jogszabályi hivatkozásnak tekinteni, azt nem tartom túlzottan fair 
dolognak, mert úgy gondolom, hogy nekik fogalmuk nem volt, mibe egyeztek bele.  

Kéthetenként elrendelni egy alkalommal egy ilyen ügyeletet, még egyszer mondom, 
lehet, de önöknek nem az a baja az elrendelt ügyeletekkel, hanem az, hogy a napi munkaidő 
hiányáról panaszkodnak a munkáltatók, mert hogyha valakit egy héten - lemodelleztem 
önöknek, tudják, miről beszélek - beosztanak ügyelni, és 92 órát vagy 82 órát teljesít 
összességében, ott van a papíron, a beosztás szerint, meg kell számolni, és természetes, hogy 
az ügyeletét követő hétköznapon neki pihenőideje van, akkor a munkáltatók ezt a két 
16 órával kieső napi munkavégzést kvázi mínusznak vették, holott az az ember már 82 órát 
dolgozott esetenként. Önök úgy gondolják, hogy gyakorlatilag még 16 órát dolgozzon, aki 
már 82 órát ledolgozott, és akkor megegyeztünk? Semmi másról nem szól ez a jogszabály - és 
ezt nagyon helyesen teszi, csak rosszul nevezi el -, mert amikor önök azt mondják, hogy a 
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napi munkaidő, rendes munkaidő rovására ügyeletet rendel el a munkáltató, az fordítva van: 
én leügyeltem, és ebből az ügyeletből, hogy ne legyen munkaidő-veszteség, napi rendes 
munkaidővé minősíthet a munkáltató, azért, hogy meglegyen neki az a 40 órája, amit a 
törvény kötelezően előír, amit teljesíttetni kell a munkavállalóval, de nem pluszmunkákkal.  

Ezért mondom, hogy nem sok értelme van. Gyakorlatilag minden egyes pont kapcsán, 
felteszem - hacsak az elnök úr javaslatára nem mondja a tárca, hogy ebben lehet akár egy 
kapcsolódó módosító -, semmi értelme, hogy ezt elmondjam, és az gyalázat, hogy a parlament 
egészségügyi szakbizottságában nem lehet kitárgyalni egy ilyen törvényt, nem lehet oda-
vissza, pro-kontra kitárgyalni egy ilyen törvényjavaslatot, azért, mert siet a bizottság, mert 
sokan nem értik. Én nagyon sajnálom, de akiket én ezzel, úgy érzem, képviselek, azokat 
gyakorlatilag megfosztom az egyetlen lehetőségüktől, hogy ezt a dolgot végre a talpára 
állítsuk.  

Köszönöm, és nem fogok többet szólni.  
 
ELNÖK: Helyettes államtitkár asszony! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Ez nagymértékben kapcsolódik az előző módosítóhoz, ott már 
elmondtam az álláspontunkat, hogy nem tudjuk támogatni. Egyébként pedig akkor 
mondanám, hogy a munkaidő-irányelvről szóló 2003. évi 88. irányelv 17. cikkely (3) 
bekezdés c)-i) alpontja teszi azt lehetővé, hogy el lehet térni a kórházak, hasonló intézmények 
orvosgyakornokok tevékenységével kapcsolatos szolgáltatások tekintetében a pihenőidőtől. 
Tehát az irányelv lehetővé teszi ezt. Köszönöm szépen.  

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Helyettes államtitkár asszony, bocsásson meg, nem 

akartam szólni, de az orvosgyakornokokra vonatkoztatja, ami világos. A többi esetben - az is 
oda van írva - el lehet térni a munkavállalók javára, nem a rovására. Ez meg nem a javukra 
van, hanem a rovásukra van.  

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

akarok értelmezési vitákba bonyolódni. Az irányelv egyértelműen fogalmaz: kórházak, 
beleértve az orvosgyakornokokat, és nem javára vagy hátrányára, hanem el lehet térni, így 
fogalmaz az irányelv. Köszönöm.  

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

javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Egyharmad sem támogatja. 

A 37. ajánlási pont a 43. számú módosító javaslatot tartalmazza, Gyenes alelnök 
javaslata a készenléti ügyelet beérkezési, hazaérkezési idők számításáról szól. Alelnök úr! 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Egy egyszerű kérdésről van szó: hogyha egy 

munkavállalónak az a munkaideje, hogyha készenlétes, amikor megkapja a riasztását, mi van? 
Otthon ül, nézi a televíziót, csöng a telefon, megnézi, meg aki telefonál, felírja: 7 óra 00 
perckor telefonáltam a doktor úrnak, ettől kezdődik a munkaideje a törvény szerint, és azt 
mondjuk, hogy amikor befejezte a kórházban a munkáját, akkor végződik. Ha én a napi 
pihenőidőmből vagyok kiszaggatva, és beleszámít az az idő, amíg beérkezem a kórházba, 
akkor logikus, hogy amikor visszahelyezem magam a napi pihenőidőbe - márpedig az nem az, 
hogy utazom haza, hanem hogy hazaértem -, akkor ugyanannyi idő, mint amennyi a 
beérkezési idő volt, mondjuk 15 vagy 20 perc, beleszámítson; ezt elvenni a munkavállalótól, 
és ezt nem munkaidőként számítani énszerintem botorság. Én ezért javasoltam, hogy, azt az 
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időt, amíg beérkezik, szorozzuk meg kettővel, mert, gondolom, ugyanannyi idő alatt megy 
haza, és én ezt mindenképpen munkaidőnek bátorkodtam javasolni.  

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár asszony! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Nem tudjuk támogatni ezt a módosítót. A módosító első részével 
kodifikációs problémáink vannak, illetve amit leír a módosítóban az alelnök úr, azt valóban 
így kell kezelni, mármint hogy ezeket tételesen rendezni kell, hogy mi az effektív munkaidő a 
készenlétből, de azt gondoljuk, hogy ezt a végrehajtási rendeletben szabályozni lehet, 
egyébként pedig evidencia.  

A (4) bekezdés a hazaérkezésig terjedő időt rendezi. Itt azt kell mondanom, hogy 
főszabály szerint, ami a munka törvénykönyvében van, csak és kizárólag az effektív 
munkavégzés esetében jár a többletdíjazás, tehát ott nem számítják sem az odautat, sem a 
visszautat. Az egészségügyben már jó néhány éve ettől eltérően más szabály van, és az 
egészségügyben gyakorlatilag az értesítéstől számít az emelt összegű díjazás, tehát amikor a 
készenlét során behívják az illetőt, és megkapja az értesítést. A hazamenetel soha nem 
számított bele, és azért nem tudjuk ezt a javaslatot támogatni, mert egyrészt nem biztos, hogy 
hazamegy az illető, tehát ha ott marad, merthogy már kezdődik neki a rendes munkaideje, 
akkor ez értelemszerűen nem értelmezhető, másrészt meg nehezen lehet azt szabályozni, hogy 
mi van, ha nem megy haza, mert más dolga van. Ez egész egyszerűen a gyakorlati végrehajtás 
szempontjából nem megoldható. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Amit a helyettes államtitkár asszony mondott, azt én 

meg is értettem, de mindjárt egy másik dolgot is felvetett, ugyanis a törvény egyértelműen 
szabályozza a napi pihenőidő kérdését, azt mondja, hogy amikor befejeződött az egészségügyi 
tevékenység, ami megzavarja a napi pihenőidőt - lásd ügyelet -, utána kezdődik a napi 
pihenőidő. Ön azt mondta, hogy a készenlétes, ahelyett, hogy hazamenne, elkezdi a 
munkavégzést. Elnézést kérek, ha a törvény szavát veszem megint alapul, egészségügyi 
tevékenység a készenlétben végzett túlmunka benn a kórházban? Igen. És ha én azt reggel 5-
kor vagy 6-kor fejezem be, azaz a napi pihenőidőmet megszakítva, akkor a törvény szerint a 
tevékenység végétől jár nekem az a 11 vagy akár - vitatkozunk ezen - 8 óra úgynevezett 
pihenőidő, nem állhat be dolgozni, és ezért szólaltam fel, nem az előző kapcsán, hanem egy 
következő probléma kapcsán. Akkor most a készenlétben benn dolgozónak megint csak nem 
jár a pihenőidő? Holott a törvény szerint a tevékenység végétől kell számolni a megkezdett 
napi pihenőidőt, ha a napi pihenőidejében zavarják meg.  

Van más példám is: ha 16 óra 08 perckor hívják be, mert olyan hirtelen támadt dolog 
van, és este 8-ig befejezi a tevékenységét, és soha többé nem jön be, már abban a 
készenlétben dolgozni, akkor a napi pihenőidejét, azt a 11 órát, ami este 9-től másnap reggel 
8-ig tart, nem zavarja meg semmi. Ebben az esetben valóban nem kell erről rendelkezni. De 
ha valakit, egy készenlétest behívnak mondjuk éjfélkor, és reggel 6-ig műt, akkor nem 
mondhatjuk, hogy állj be reggel 8-kor dolgozni.  

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár asszony! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Szerintem ez a módosító egyébként nem pontosan erről szól, de ha már ezt 
az alelnök úr ilyen bőven elmondta (Dr. Gyenes Géza: Ez egy másik módosító.), igen, annyit 
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hozzátennék, hogy könnyen előfordulhat, hogy be van osztva rendes munkaidőben reggel 8-
tól, de előtte készenlétben otthon van, lehet, hogy nem hívják be, nem történik effektív 
munkavégzés, de lehet, hogy behívják reggel 6-kor műteni, és bemegy reggel 6-ra, egyébként 
pedig 8-ra bement volna dolgozni. Erre mondtam azt, hogy simán előfordulhat, hogy nem 
megy haza, hanem bennmarad - a napi munkaidőkorlát nyilvánvalóan itt is él, tehát az 
általános szabályokat alkalmazni kell. Ha letelt a 12 óra, akkor haza kell küldeni, hiába ment 
be mondjuk már éjfélkor, és másnap reggel folytatta a rendes munkáját, a napi 
munkaidőkorlát él. Ezeket tehát értelemszerűen együttesen kell alkalmazni, és akkor haza kell 
küldeni. Az élet, azt gondolom, igenis hozhat ilyet, hogy a készenlétből behívott nem megy 
haza, hanem bennmarad, de ez most nem ennek a módosítónak volt a tárgya. Köszönöm.  

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

(Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 
Nem volt. Köszönöm szépen. Egyharmad sem támogatja. 

A 38. ajánlási pontban a 40. számú módosító javaslat szerint az alelnök úr a napi 
12 óra feletti munkavégzés feltételeiről szól.  

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr, ezt már részletesen kitárgyaltuk.  
 
ELNÖK: Igen. Mi a tárcaálláspont? 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

13 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Egyharmad sem támogatja.  
A 39. ajánlási pontban a 39. számú módosító javaslat szerint az alelnök úr a 

beosztásból független, 11 órás egybefüggő pihenésre való jogról szól. Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Azt, hogy önök az eddigi, a hatályos törvény szerinti a 

11 órás, mindenkinek járó, egybefüggően járó, megszakítás nélkül járó, a munkáltató 
beleszólása nélkül járó - azért fokozom, hogy érezhető legyen, miről beszélek - pihenéshez 
való jogot önök egyoldalúan, a munkáltató javára úgymond megállapíthatóvá teszik 8 órában, 
mindenképpen sérelmesnek és a pihenéshez való jog megzavarásának tartom. Azt, hogy egy 
kollektív szerződés eddig elrendelhette a 11 óra 8 órára módosítását, szintén marhaságnak 
tartom, állítom, hogy nem volt Magyarországon olyan kollektív szerződés, ha épeszű 
szakszervezet kötötte, amelyben ezt kikötötték volna. Ugyanis a munkáltató számára ez a 2 
vagy 3 óra teljesen indifferens, mert hogyha én egy beosztás alapján az ügyeletet követően 
pihenőidejét töltő embert 11 órát engedem pihenni, akkor én már úgysem hívom be, mert nem 
is szerepel a beosztásban. Ez nem életszerű, nem az, amiről én beszélek, az pontosan 
gyakorlati és életszerű. Ezért én úgy gondolom, hogy az orvosi, egészségügyi munkának a 
felelősségteljessége, pszichikai és fizikai megterheltséggel járó dolga meg minden miatt én 
azt mondom, hogy legalább ezt a 11 órás lehetőséget ne vegyük el, ami minden embernek jár. 
Egy pluszban dolgozó, olyan tevékenységet végző ember, mint a normális munkavégző, ilyet 
soha nem csinál, aki a gyárban esztergál, lehet hogy 2 órát túlmunkázik, de nem fog bejönni 
éjjel-nappal bármikor, nem hívható, mert ügyeletes, mert készenlétes, s a többi, arra a 
dolgozóra úgy vigyázunk, mint a szemünk fényére, az egészségügy dolgozót illetően pedig, 
aki túl van terhelve, úgymond megengedjük a munkáltatónak, hogy 8 órában engedje pihenni 
a munkavállalót, amivel ő nem ér semmit gyakorlatilag, igaz, mégis megengedjük neki.  
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Ne haragudjanak, amikor ilyen humánerő-probléma van, és önök nem hajlandóak 
pénzt beletenni a rendszerbe, érdemi pénzt beletenni, akkor legalább a munkakörülményeket 
ne szigorítsák, mert ez politikailag is nonszensz. Tudja, hogy ezek után én innen, ebből a 
székből mit tudok javasolni a kollégáimnak? Menjenek ki minél előbb Nyugat-Európába, 
keressenek ott munkát, mert ott munkakörülményeket fognak találni, mert ott tudnak pihenni, 
és még pénzt is fognak keresni. Pontosan azért akarom ezeket a jogszabályokat némileg, 
valamelyest javítani, hogy változtassunk és enyhítsünk az egyébként elég szigorú és nehéz 
munkakörülmények között, nem másért, nem azért, hogy elmenjenek Nyugat-Európába.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár asszony! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Nem tudjuk támogatni ezt a módosítót, azért nem tudjuk, mert a 40. 
ajánlási pont lényegében egy hasonló módosító került benyújtásra, amely kodifikációs 
szempontból pontosabb, ezért azt fogjuk támogatni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Puskás képviselő úr! 
 
DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Csak a nyomaték kedvéért szeretném mondani, 

hogy az alelnök úr nyilvánvalóan csak indulatból beszélt, amikor itt arra buzdította a 
kollégákat, hogy Nyugatra menjenek. A Magyar Országgyűlés egyik embere sem teszi ezt. 
Köszönöm. (Dr. Gyenes Géza közbeszól.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A módosítóra visszatérve kérdezem, hogy ki az, aki 

támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
12 nem. Egyharmad sem támogatja. 

A következő a 42. ajánlási pont, a 46. számú módosító javaslat, amely az alelnök úr 
javaslata: ügyeleti beosztás az egészségügyi dolgozóval történő megállapodás alapján.  

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Megbeszéltük már korábban is, és az államtitkár 

asszony jelezte, hogy egyéb jogszabály fogja pontosítani ezt az úgynevezett megállapodási 
kérdést. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Mi a tárcaálláspont? 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

12 nem. Köszönöm szépen, egyharmad sem támogatja. 
A 42. ajánlási pont, a 44. módosító indítvány következik, amely az előre nem 

tervezhető munkavégzések átminősítéséről szól. Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Végtére is kíváncsi leszek, hogy az államtitkár 

asszony az előre nem tervezhető munkavégzéseket minek fogja minősíteni: elrendeltnek vagy 
önkéntesnek. Én az önkéntes mellett szavazok, hiszen már kimerítette esetleg a beosztása 
alapján, és ha még erre jön, és ez nem a munkaidő-beosztásban szereplő, hanem 
rendkívüliként jövő, ezt én mindenképpen önkéntesnek gondolnám, de most már magam sem 
tudom, hogy mit higgyek.  
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ELNÖK: Helyettes államtitkár asszony! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Részben már érintettük ezt a kérdést, mert itt megint előjön ez a kétszeri 
elrendelés, de leginkább olyan technikai problémáink vannak ezzel a módosítóval, hogy ez 
gyakorlatilag csak azok esetében lenne alkalmazandó, akik teljes munkaidőben dolgoznak, 
akik részmunkaidőben, azoknál már nem. Nem tudjuk tehát támogatni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot? (Szavazás.) 5 igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Köszönöm szépen, egyharmad sem támogatja. 
A 43. ajánlási pont - összefüggésben a 49. ponttal - alatti 21. számú módosítót mi 

nyújtottuk be, tartalmában nagyjából ugyanez, és a további önkéntes segítők bérezéséről szól. 
A tárcaálláspontot kérem.  

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

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

szépen.  
A 44. ajánlási pontban a 41. számú módosító szerepel, amely Gyenes alelnök úr 

javaslata: az ügyeleti beosztás az egészségügyi dolgozóval történő megállapodás alapján. 
Alelnök úr! 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Itt a heti pihenőnapnak a díjazására, pluszdíjazására a 

tárca 25 százalékot javasolt, én akkor levezettem, hogy miért kevés ez, és miért az 50 százalék 
a javasolt. Én ezért javasoltam a díjazásnál itt egy 50 százalékos határt. Akkor a tárcától azt 
mondták, hogy utána fognak számolni - nem tudom, hogy mire jutottak. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár asszony! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Nem támogatjuk a javaslatot ebben a formában. Részben azt gondoljuk, 
hogy vhr.-ben kell rendezni. A 25 százalékos díjat pedig az ajánlás 51. pontja rendezi. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja ezt a módosítót? (Szavazás.) 5 igen. 

Aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem. Aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
Köszönöm, egyharmad sem támogatja.  

A 46. ajánlási pontban a 48. számú módosító az ügyeleti díjazás pontosításáról szól.  
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Megbeszéltük.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Mi a tárcaálláspont? 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Egyharmad sem támogatja. 
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A 48. ajánlási pont alatt az 50. számú módosítóban Gyenes alelnök úr a készenlét 
alapdíjazásának pontosításáról szól. 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Csak egy szót mondanék. Itt csak annyi pontosítás 

történt, mert a 25 százalékos díjjal semmi bajom nincsen, de oda kell tenni, hogy ez az 
úgynevezett nem munkavégzéssel járó időszakra jár. Nyilván amikor én készenlétben otthon 
vagyok, minden órámra, amit tétlenséggel töltök, jár az alapbérem 25 százaléka, a bent töltött 
időszakra természetesen más az elszámolás. Mindenesetre én jeleztem, hogy ez effektív 
túlórának számít, tehát túlmunkának, nem ügyeletnek, tehát nem tudom elfogadni, hogy ne a 
túlóradíjazás szabályai szerint kapja a készenlétben effektív munkavégzéssel dolgozó. Az 
otthon töltött idő pedig - még egyszer - elfogadható, csak egy pontosítással, hogy ez az 
úgynevezett nem munkavégzéssel járó időszak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi a tárcaálláspont? 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Nem támogatjuk a javaslatot, de azért nem támogatjuk, mert szerintem 
ebben van egy olyan csavar, amelyre nem biztos hogy gondolt az alelnök úr. Először úgy 
gondoltam, hogy ez valóban egy evidencia, ki kell mondani, és ez valóban csak egy pontosító 
szabály, de ha ez bekerülne, akkor éppen az odaút nem lenne emelt összeggel díjazva. Ezért 
nem tudjuk támogatni. Az Mt. kimondja egyébként, hogy jár az emelt összegű díjazás, és az 
összes többi szabályból össze lehet olvasni, hogy értelemszerűen mikor kell az emelt összegű 
díjat fizetni. De hogyha ez bekerül, hogy a nem munkavégzés esetében mi jár, akkor az 
odautat nem lehetne emelt összeggel díjazni, amit az előbb mondtam. Köszönöm.  

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Akkor, helyettes államtitkár asszony, nyugtasson meg, 

hogy a munkáltató az én módosításom nélkül is úgy fogja értelmezni, hogy a 25 százalékot 
nem a készenlét teljes idejére kell fizetni, amikor effektíve is dolgoztam, hanem csak az 
úgynevezett otthon töltött időre, a behívásig, illetve a behívást követően otthon töltött időre. 
Az az érdekes, hogy haza is kell valahogy érni, mert hogyha ez mondjuk hajnal 2-kor van, 
akkor nem hiszem, hogy az orvos elmegy még egyet mulatni, hanem hazamegy, 
visszafekszik, és megpróbálja az alváshiányát pótolni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Heintz képviselő úr! 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Helyettes 

Államtitkár Asszony! Úgy látom, hogy az alelnök módosító javaslatai végére értünk, már ami 
a munkajogot és annak különböző vonatkozásait illeti… 

 
ELNÖK: Nem, még van egy.  
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Az már más, az nem olyan, ezek voltak azok a 

módosítók, amelyeknek, most - két órával a bizottsági ülés kezdete után, és nagyon 
örvendetes, hogy ennyit beszéltünk róla, csak nem jutottunk beljebb semmivel - olybá tűnik, 
vége. Nagyjából egyidősek lévén tudjuk, hogy ugyanilyen lehetetlen körülmények között 
kezdjük mi is a szakmát, bevett dolog volt, hogy péntek reggel bementünk dolgozni, és hétfőn 
délután hazaengedtek minket. Azt hiszem, nincs új a Nap alatt.  

Mielőtt az alelnök úr az egészségügyben, alapellátásban dolgozók egyetlen 
szabadságharcosa lenne a magyar parlamentben, annyit azért hadd mondjak el, hogy minket is 
bőven megkeresnek, de egy szót, illetve egy mondatot kimondunk kormánypárti 
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képviselőként a hazaiaknak, akikkel érdemben szót lehet érteni, az pedig arról szól, hogy nem 
mindennel lehet tojást festeni, magyarul nincs pénz mindazokra a célokra, amelyek itt - 
egyébként jogosan - megfogalmazott adott esetben Gyenes Géza, de másik is, ugyanis itt 
nemcsak jogokról, hanem irdatlan pénzekről is szó van. Tudjuk, hogy azok az elvárások, 
kívánságok, amelyek itt most szóba kerülnek, végül is az uniós tagságunkból fakadó 
kényszerű jogharmonizáció utáni állapotot tükrözik, a helyzet azonban - még egyszer 
hangsúlyozom - szerintem nagyon sokat romlott, és mi is túléltük egyébként azokat az éveket 
elég sokan, amikor tényleg úgy kezdtük, hogy péntek reggeltől hétfő délutánig dolgoztunk, 
túléltük, akkor még havi 4 ezer forintos fizetésért, csak úgy halkan mondom.  

Én azt hiszem - még egyszer -, hogy ez a közös munka számomra azért volt jó, mert a 
problémákat felvetette, azok elhangzottak, de ha a kormány képviselője nem teszi meg, én 
megteszem, hogy elmondom: nagyon sok pénz kellene, és ember is, tehát vagy pénzzel 
kellene befogni a kollégáink száját, ezt én tudom, ha az nincs, akkor pedig jogszabállyal, az 
meg nem ér semmit sem, mert a munkát el kell végezni, mint ahogy azt a helyettes államtitkár 
asszony elmondta. Ha tehát maradunk a hivatásunknál, hogy az első a beteg és a gyógyítás, 
akkor akármi is lesz, azt a piros tojást nekünk úgyis meg kell festenünk, nem biztos, hogy 
pénzzel, mert az éppen nincsen. Köszönöm szépen, és elnézést a hosszú szólásért! 

 
ELNÖK: Nagyon köszönöm. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt a módosító 

javaslatot. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. És ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Egyharmad sem támogatja. 

Gyenes képviselő úr az 50. ajánlási pontban a 45. számú módosító szerint az első 
szakvizsgánál az akkreditált intézményi önkéntes segítő szakmai gyakorlatként való 
elismeréséről szól. Alelnök úr! 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Igen. Én úgy gondolom, hogy az első szakorvosi, 

szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és mit tudom én milyen esetben ha valaki egy 
intézményben dolgozik önkéntes segítőként, amely akkreditált, tehát szakmailag olyan 
irányítást tud adni - mert a munkáját akkor sem a saját szakállára végzi, hogyha egy rezidens 
például, hanem nyilván szakmai irányítással, és az egy akkreditált intézmény ilyen 
szempontból -, akkor én ezt a gyakorlati időt, amit ő bér nélkül vállal, azért, hogy a 
szakmában előrehaladjon és a szakmaiját meg tudja szerezni, én ezt a gyakorlati időt nem 
venném el tőle. Hiszen hogyha valaki egy-másfél évig önkéntes segítőként kénytelen 
dolgozni, mert mondjuk nincs munkahelye, de szeretne szakorvos lenni, akkor ez borzasztóan 
megnyújtja a szakképzést. Természetesen elfogadom, hogy nem akármilyen intézményben 
kell lennie mondjuk, és ha ott portásként tevékenykedik, azt nem kell beszámítani, de hogyha 
egy egészségügyi intézményben mondjuk a sebészeten önkéntesként dolgozik, és az egy 
akkreditált intézmény, akkor ezeket az időket szerintem el kellene számolni neki - vagy egy 
részét legalábbis.  

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár asszony! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. A következők miatt nem tudjuk támogatni: a módosítás kétirányú, 
egyrészt bevezeti az akkreditált intézményt, ami most is így van, szabályozva van, 
képzőintézmény csak akkreditált lehet; ezt a többi, a képzésre vonatkozó jogszabály rendezi, 
tehát ezt nem indokolt itt kimondani. A másik viszont, hogy azt, hogy az önkéntes segítői 
jogviszonyban végzett tevékenység beszámítható legyen, az kifejezetten a szakorvosjelöltek 
védelmében szeretnénk kiirtani, egyébként ez már most is hatályos, csak kormányrendeleti 
szinten van, de azt gondoltuk, hogy ezt törvényben kell nyomatékosítani, mert azt gondoljuk, 
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hogy ez a korrupció melegágya. Nagyon sok esetben önkéntes segítőként gyakorlatilag ingyen 
dolgoztatták a rezidenseket éveken keresztül, ezt akartuk megszüntetni. Ez kormányrendeleti 
szinten már két éve bevezetésre került, itt a jogforrási szint változna. Azt gondoljuk, hogy ez 
kifejezetten a szakorvosjelöltek jogainak a védelmét szolgálja, hogy nem lehet őket 
rabszolgaként ingyen dolgoztatni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Igen, önök most megint egy fonák helyzetből nézik 

ezt. Elnézést kérek, ön nagyon jól tudja, államtitkár asszony, hogy hány szakorvosjelölt 
szeretne rezidensként felvételt nyerni a képzésbe, és nem kapja meg, de ő szakorvos akar 
lenni. Elnézést, amikor én még szakorvosjelölt voltam vagy egyáltalán elvégeztem az 
egyemet, meg még amikor egyetemre jártam - ezt félve mondom, mert nem volt szabad -, 
minden munkát elvállaltam, hogy megtanuljam a szakmát. Én erről az oldalról nézem ezt. 
Persze, vannak ilyenek, van olyan csúnya munkáltató, aki ezzel visszaél, de ha mégis visszaél 
vele, és engem rabszolgaként dolgoztat, és olyan feladattal lát el, ami a szakképzésemhez 
szükséges, akkor engem - akit rabszolgaként alkalmaztak ingyen és bérmentve - büntetnek 
azzal, hogy nem számítják be a képzési gyakorlatba ezt az időmet? Szóval egy furcsa 
logikával ülnek önök a lovon, mert olyan eset is van, amit ön mond, de millió olyan eset van, 
pont azért, mert nincs akkora képzési keretszám, ami gyakorlatilag minden szakképzést 
elképzelő medikus számára lehetőséget ad, hogy beálljon a rezidensrendszerbe, mert nem talál 
munkahelyet. Mert sok esetben nem tud munkahelyet találni, mert a munkáltatónak nincs 
pénzkerete, bérkerete, hogy ilyen esetben felvegye.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Bene Ildikó alelnök asszony! 
 
DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én csak annyit szeretnék mondani, 

hogy nem egészen úgy látom, mint az alelnök úr, hiszen nagyon sok rezidenst fel tudnak 
venni, és fel is vesznek a kórházak, nagy örömmel foglalkoztatják őket, egyébként pedig a 
rendszer megengedi azt, hogy utána, amikor a képzésbe bekerülnek, akkor azt az időt, amit 
egyébként a kórházban eltöltött, amíg tanult és gyakorlatot szerzett, amíg képezte az 
intézmény és fizetést kapott, azt utána be lehet számítani a szakképzésbe. Szerintem tehát ez 
egyébként rendben van, és azért a kórházak örömmel foglalkoztatják a fiatalokat, és nagyon 
várják őket. Én csak ezt szeretném jelezni.  

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

(Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Köszönöm szépen, 
egyharmadot sem kapott. 

Az 54. számú ajánlási pont - összefüggésben az 55., az 58., a 74., a 75. és a 77. ponttal 
- a 16. számú módosító indítvány szerepel, amelyet mi nyújtottunk be az uniós 
gyógyszerkódex pontosítása kapcsán. A tárca álláspontját kérdezem.  

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Bocsánat, elnök úr, elvesztettem. Melyik ajánlási pontról van szó? 
 
ELNÖK: Az 54-esről.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

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

Az 56. ajánlási pontban szerepel a 27. számú módosító indítvány, Szilágyi képviselő 
úr javaslata, miszerint a gyógyszerészeti igazgatásszolgáltatási díj az eljárás során felmerült 
költségek fedezetére szolgáljon. A tárcaálláspontot kérdezem.  

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

támogatjuk. Azt gondoljuk, hogy ezt a forrást kifejezetten a kórházak fejlesztésére lehetne 
fordítani, úgyhogy nem értünk egyet a módosítóval.  

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

aki nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangú az elutasítás, köszönöm. (Közbeszólások: Nem 
egyhangú, Garai képviselő úr tartózkodik.) Bocsánat! Ki az, aki nem támogatja? Akkor 
számoljuk meg a nem támogatást, bocsánat! (Szavazás. - Közbeszólások: Akkor mégsem 
támogatja.) Akkor tehát egyhangú az elutasítás.  

A következő az 57. ajánlási pont, amelyben a 35. számú módosító javaslat szerepel, 
Kiss képviselő úr javaslata a gyógyszerközvetítés törvényi szintű szabályozásáért. Képviselő 
úr! 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Azért gondoltam, hogy ezt mindenképpen törvényi 

szinten kellene szabályozni, mert egyrészt nem tudjuk, kérdeztem a szakmát, nem nagyon 
voltak tisztában azzal, hogy kik ezek a gyógyszerközvetítők, és úgy gondolom, hogy egy 
olyan jellegű kérdésről van szó, amely alapjaiban befolyásolhatja a gyógyszerellátás 
biztonságát, és ezt nem lehet kormányrendeletben szabályozni. Amikor arról törvényt alkot az 
Országgyűlés, hogy egy konferencia vagy egy tanfolyam hány nappal kell jelenleg bejelenteni 
az egészségügyi hatóságnak, hogy kik és milyen módon tartják azt, mindenképpen fontosnak 
tartjuk azt, hogy ez magasabb szinten legyen szabályozva, mint egy kormányrendelet. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A tárcaálláspontot kérem.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

tudjuk támogatni. Megértem a képviselő úr aggályát, de ha ez így elfogadásra kerül, akkor ez 
azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet szabályozni, hiszem még az a sansz is eltűnik, hogy a 
kormány ezt kormányrendeletben szabályozza. Nem támogatjuk tehát. 

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

(Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Egyharmad sem támogatja. 
Köszönöm szépen.  

Az 59. ajánlási pontban - összefüggésben a 60. és a 62. ponttal - a 12. számú módosító 
javaslat szerepel, amelyet Ódor képviselő úrral nyújtottunk be, tárgya: a preferencia-ársáv 
szélesítése, az úgynevezett delistakorlát emelése. Mi a tárcaálláspont? 

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

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

(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  
A 61. ajánlási pontban a 13/1. módosító javaslat szerepel, amelyet szintén mi 

nyújtottunk be a gyógyszertári ajándékozás és hirdetés szabályairól. A tárcaálláspontot kérem.  
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DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

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

Köszönöm szépen. Ellenszavazat, tartózkodás nincs.  
A 63. ajánlási pontban az 5. számú módosító indítvány szerepel, amelyben Tukacs 

képviselő úr a hatósági ár alkalmazásáról szól. Garai képviselő úr? 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Egyértelmű, nem húzom az időt.  
 
ELNÖK: Egyértelmű. A tárcaálláspontot kérnénk.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

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

nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Köszönöm szépen, egyharmad sem támogatta.  
A 64. ajánlási pontban a 36. számú módosító javaslat szerepel, amely Kiss képviselő 

úr indítványa a gyógyászati segédeszközökről szól. Képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Egyértelmű, nem kívánok szólni. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot kérnék.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nem 

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

támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Egyharmad sem támogatta. Köszönöm szépen.  
A 65. ajánlási pontban - összefüggésben a 11. ponttal - a 70. számú módosító javaslat 

szerepel, amelyet Ódor képviselő úrral nyújtottunk be, amely az intézeti gyógyszerellátásról 
szól. Itt először a házszabályszerűségről kell szavazni. Kérdezem, hogy a bizottság 
házszabályszerűnek tartja-e ezt a módosító javaslatot. Amennyiben igen, akkor ezt igen 
szavazattal kellene megerősíteni. (Szavazás.) 14 igen. Akkor tehát házszabályszerű a javaslat.  

A tárcaálláspontot kérdezem.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. És ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. 
A bizottság támogatja.  

A 66. ajánlási pontban - összefüggésben a 68. és a 71. ponttal - a 14. számú módosító 
indítvány szerepel, amelyet mi nyújtottunk be, és amely a gyógyszertár-hálózatokról, 
kézigyógyszertárakláncokról szól. Itt is a házszabályszerűségről kell először szavaznunk. Aki 
házszabályszerűnek ítéli a módosító javaslatot, kérem, igennel szavazzon. (Szavazás.) 14 igen. 

Ezt követően a tárcaálláspontot kérdezem, illetve majd azt, hogy van-e valakinek 
észrevétele.  
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DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Támogatjuk. 

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

Köszönöm szépen.  
A 67. ajánlási pontban a 13/2. számú módosító javaslat szerepel, amelyet mi 

nyújtottunk be, és amely a személyi jog visszavonásáról szól. A tárcaálláspontot kérdezem.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 14 igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság 
támogatja. 

A 69. ajánlási pontban a 10. számú módosító javaslat szerepel, amelyet mi nyújtottunk 
be, és amely a tb-támogatásból kizárásnál átmeneti rendelkezésekről szól. A tárcaálláspontot 
kérdezem. 

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

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

Ellenszavazat? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs.  
A 72. ajánlási pontban a 9. számú módosító javaslat szerepel, amelyet mi nyújtottunk 

be Ódor képviselő úrral, miszerint a törvényi összhang miatt kizárólag az önálló kkv-k 
esetében van mód a hatályos szöveg szerint az orvoslátogatói díj mérséklésére. Mi a 
tárcaálláspont? 

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 14 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 

Nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Köszönöm, a bizottság támogatja. 
A 73. ajánlási pontban a 24. számú módosító javaslat szerepel, amelyet mi nyújtottunk 

be a fejlődésirendellenesség-bejelentési kötelezettségről. A tárcaálláspontot kérném szépen.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

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

Köszönöm.  
A 76. ajánlási pontban a 8. számú módosító javaslat szerepel, Révész Máriusz 

képviselő úr nyújtott be az Emberbarát Alapítvány törlése tárgyában. Mi a tárcaálláspont? 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

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

Egyhangú. Köszönöm szépen.  
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Tisztelt Bizottság! Áttérünk a bizottsági módosító javaslatok megtárgyalására, 
amelyek kiosztásra kerültek, reményeim szerint mindenkihez eljutottak.  

A bizottsági módosítóknál az 1. sorszám alatt a 64. § a Nyftv. 29. § új (7) bekezdéséről 
szól, amelynek tartalma: igazgatási szolgáltatási díjtól eltekintés újbóli tb-befogadási 
kérelemnél. Kérdezem, hogy a módosítóval kapcsolatban a bizottság tagjai közül van-e 
valakinek észrevétele. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor megkérdezem a 
tárca álláspontját a bizottsági módosító javaslatról.  

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

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

Köszönöm szépen.  
A 2. sorszám alatt a bizottsági módosító javaslat az új 72. § pontosítása - ez csak 

formai módosítás -, amelyben a „RET”, a „Regionális Egészségügyi Tanács” helyébe „térségi 
egészségügyi szervezésért felelős államigazgatási szerv” kerülne, értelemszerűen, mivel a 
RET megszűnt. Tárcaálláspontot kérek.  

 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja és elfogadja ezt a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Egyhangú. Köszönöm szépen.  
A 3. sorszámú bizottsági módosító javaslat egy új 73. §: kamarai törvény, arányos 

képviselet biztosítása érdekében szól a bizottsági módosító. (Jelzésre:) Itt az alelnök úrnak 
akkor is megadtam volna a szót, hogyha nem kérte volna.  

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen, de kértem természetesen, 

köszönöm. (Derültség.) Megmondom őszintén, én a műfaj ismeretében tudom, hogy ez a 
módosító, amely nem a kormány részéről jön be, hanem egy kvázi egyéni, illetve bizottsági 
módosító indítvány, nem járja be az államigazgatási egyeztetés útvesztőit, a rendelkezés 
szempontjából hál’ istennek, mert ha ezt a Magyar Orvosi Kamarának megküldték volna 
véleményezésre, akkor hangosan sikított volna, és nemcsak a Magyar Orvosi Kamara, hanem 
a Gyógyszerészi Kamara és az úgynevezett Szakdolgozói Kamara is, hiszen ez a kamarai 
törvény generálisan három kamarára vonatkozik. Én értem a törvényalkotók szándékát, és 
még csak nem is azon vitatkozom, hogy olyan dolgokat szabályoznak ebben, amelyek 
egyébként a kamarai belső szabályzatokban vannak, hiszen a Magyar Orvosi Kamarának is 
volt belső választási szabálya, minden hiedelemmel ellentétben volt, de itt olyan dolgokat is 
behoznak, amelyek viszont teljesen életszerűtlenek.  

Képzeljünk el egy olyan, mondjuk 680 fős választókerületet az Orvosi Kamarában - 
egy kisváros és a környéken lévő orvosok, háziorvosok, kórházi orvosok tartoznak ebbe bele -
, amelyben egyébként egy választási aktus kapcsán, amikor egy teljes körű választás van, 
mind a 680 kolléga kap egy levelet, hogy jöjjön be, mert tartunk egy választási taggyűlést, és 
ott meg akarjuk választani azt a küldöttet, akit ti az országosba akartok küldeni, azt a 
küldöttet, akit ti a helyi kamarába akartok küldeni, sőt azt a vezető embert, aki 
választókerületi vezetőként, szervezőként - mindegy, hogy hogyan hívjuk - abban a 
választókerületben képviseli a kollégákat, és bonyolítja az adminisztratív dolgokat, persze 
hivatal nélkül, mert nem akarunk minden egyes helyi szervezethez hivatalt is telepíteni. Aki 
azt írja, hogy a választások akkor érvényesek, hogyha a választáson személyesen részt vesz a 
tagok 50 százaléka… A 680 embernek mennyi is az 50 százaléka? Állati rossz voltam 
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matematikából. (Közbeszólások: 340 ember.) Köszönöm, tehát 340 ember. Aki tehát ezt írja, 
az nem a Földön él. Kedves kollégák, hiába tesszük lehetővé, hogyha nem akarnak eljönni, és 
28-an meg 32-en jönnek el, akkor hiába írok ilyet. Erre azt mondja a jogszabály, úgy folytatja, 
hogy meg lehet ismételni azonnal is, hogyha nincs meg ez a lehetőség, abban az esetben 
viszont csak akkor érvényes a szavazás, hogyha a 25 százalék jelen van. Az előbb elmondott 
25 százalékos létszámot és a 680 főt azért hoztam, hogy plasztikusan érezhetőek legyenek az 
arányok, a számok. Tudja a kedves törvényalkotó, hogy mit jelent, ha nem jön el a 
25 százalék? Azt, hogy abban a kamarában az a helyi tisztségviselő, az az országos küldött, az 
a megyei küldött ugyanaz az ember marad, mert nem lehet érvényesen szavazni. Tehát ki 
marad a küldött? Akit korábban a régi szabály szerint érvényesen megválasztottak. 

Nem a kamara tehet arról, hogy az orvosok körében ilyenfajta közömbösség van, és 
hogy nem érdekli őket semmi. Természetes, hogy ez van, hiszen a törvényalkotásban is úgy 
állnak hozzá az ő problémájukhoz, ahogy most hozzáálltunk éppenséggel, magyarán nem 
valami orvosbarát módon álltunk hozzá, persze, hogy nem érdekli őket, hiszen tudják, hogy 
sem a kamara nem tud tenni semmit a politika ellen, de még a politika sem tud a 
kormánypolitika ellen érdemben tenni, hogyha éppen az érdekeiket kell megvédeni. Az 
orvosok tehát közömbösek, és nem jönnek el. Hogyha ezt törvényben fogják szabályozni, 
tehát nem a kamarák belső szabályaira hagyják a választási szabályokat, az nagyon szép és 
nagyon jó, de akkor legalább ezeket a létszámokat módosítsuk, mert különben - még egyszer 
mondom - mindig ugyanaz az ember marad, mert nem lesz érvényes a választás, márpedig ha 
nem érvényes a választás, akkor hivatalban maradnak azok, akiket korábban megválasztottak. 
Ezt a gyakorlat oldaláról jelzem, semmi rossz szájíz nincs benne, ez csak egy gyakorlati 
javaslat, és ezt nem Gyenes Géza, ronda radikális jobbikos képviselő mondta el, hanem 
Gyenes Géza, a Magyar Orvosi Kamara hivatalvezetője az elnök megbízásából, mert az elnök 
is csak ma reggel értesült, hogy a bizottság révén bekerült egy ilyen módosító a Tisztelt Ház 
elé. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Heintz képviselő úr! 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden szólnék. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Asszony! Én nagyon örülnék ennek a módosító 
javaslatnak, tisztelt alelnök úr, mert ez éppen azt jelzi, hogy a törvényalkotó és a bizottság 
szándéka az, hogy az egészségügynek végre nőjön már az érdekérvényesítő képessége. Jelen 
pillanatban ugyanis az a helyzet, amit a legutóbbi ülésünkön is elmondtam, hogy minden 
politikusnak helyben és a nagyvilágban megvan a maga doktor bácsija, főorvosa, professzora, 
aki elintézi a mutyikat, innentől kezdve nincs összefogás, nincs szükség arra, hogy összefogás 
legyen. Igenis nem 25 százalékban, hanem 50 százalékban tessenek tehát elmenni, doktor 
kollégák, tessék komolyan venni azt, hogy legyen érdekérvényesítés, és akkor lesz végre 
egészségpolitika Magyarországon. Mert volt valamilyen rendszerváltás, módszerváltás, 
gengszterváltás, de az egészségpolitika nem változott semmit gyakorlatilag az elmúlt 
huszonegy-két évben. Most próbálnak itt a válság közepette valamit összeszedni, ami pénz 
nélkül megint úgy működik, mint a tojásfestés, amit az előbbi felszólalásomban közöltem, 
természetesen kihagyva a mondat első felét. Úgyhogy én ennek örülök, a kollégáknak harcra 
fel! Igen, arról van szó, hogy kevesen vagyunk itt, akár egy egyhangú bizottságban is 17 
szavazattal, 18 szavazattal, így nem működik, drága alelnök úr! 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): A megválasztott kamarai testületnek semmivel nem 

lesz nagyobb érdekérvényesítő képessége, hogyha ott ül az egész társaság, és azt mondja, 
hogy te leszel az elnök, és nem tud mit csinálni, mint hogyha csak 15-en mennek el, hogy 
legyél te az elnök, úgysem tudsz mit csinálni.  
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ELNÖK: (Jelzésre:) Garai képviselő úr! 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen. Én is azt mondom, 

hogy ezzel a létszámkorlátozással ne korlátozzuk a kamara működését, mert a másik véglet 
az, már olyan hírek is vannak, hogy már levélben is lehet majd szavazgatni, már bocsánat, a 
kamarát is nagyon komolynak gondolom, de úgymond ennél komolyabb dolgokban is. 
Úgyhogy nekem is az a véleményem, hogy ne korlátozzuk be ezt a lehetőséget a 
létszámkorlátozással. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Puskás képviselő úr! 
 
DR. PUSKÁS TIVADAR (KDNP): Úgy gondolom, hogy nyilván nem úgy gondolta 

Heintz képviselő úr sem, hogy nem történt semmi ez alatt a huszon-egynéhány év alatt az 
egészségügy rendszerében, hiszen ha másra nem gondolunk, az alapellátás rendszerének a 
gyökeres átalakítása megtörtént, meg egyéb dolgok is megtörténtek. Egyszer. Másodszor én is 
messzemenően egyetértek azzal, hogy igenis minél többen vegyenek részt az ilyen jellegű 
megmozdulásokon, azért, hogy minél többen nyilvánítsanak véleményt. Ugyanis egy 
egészségügyi dolgozónak, egy orvosnak az is a feladata és felelőssége, hogy személyesen, 
értelmiségi módjára mondja el a véleményét, én tehát messzemenően egyetértek ezekkel a 
törvényben szereplő kritériumokkal. Elég baj, hogy ilyen érdektelenek vagyunk időnként, ezt 
kell megváltoztatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Heintz képviselő úr! 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Pontosítanom kell, tisztelt elnök úr. A „nem történt 

semmi” arra vonatkozott, amit előtte mondtam, tehát hogy az egészségügy politikai 
érdekérvényesítő képessége a béka feneke alatt van, és ez kormányoktól, éráktól, 
rendszerváltástól független, mert - mint mondtam, és ezt hangsúlyozom - a politikum minden 
szinten megtalálja a maga főorvosát, orvosát, professzorát, és azon a szinten történik a 
megegyezés. Egységes, országos megegyezés nincsen, társadalmi megegyezés sincsen, 
mindenki csak jót akar, és minden maradt a régiben az én véleményem szerint. Ettől persze 
átalakult a rendszer, ettől persze ma is óriási változások vannak, ettől persze ’93 óta lehet 
magánvállalkozni a háziorvoslásban sajnos, mert ez egy csőd énszerintem a mai napig is, 
aztán igazából a magyar egészségügy, a betegellátás, a gyógyítás nincs a helyére rakva. Amíg 
valakinek nem sebes a hátsója, addig nem érdekli az, hogy létezik orvos, létezik betegség, ez 
egy magyar szokás is, és éppen ezért velünk, úgymond az orvosokkal, akik ezt fel kell hogy 
számoljuk, senki nem foglalkozik szisztematikusan, társadalmi szinten, és ezért vagyunk ott, 
ahol vagyunk például a bérek tekintetében is. Ezért van Kelet-Európa számos országában 
lényegesen magasabb bérezés is, mert ott más a társadalom elvárása, az egészségügy 
elfogadottsága, az egészségügyi rendszer beilleszkedése az egész társadalomba - ez nálunk 
nincs meg. Még egyszer mondom: a politikum minden szinten megtalálja a maga orvosát, és 
addig itt nem lesz rend.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Puskás képviselő úr szavain egy kicsit csodálkozom, 

mert ő kamarai ember, vagy az volt, és ő pontosan látta belülről, hogy hogyan néz ki. Eddig 
sem volt tilos minden egyes kamarai tagnak aktívan eljönni a választásra. Az meg, hogy nem 
jöttek el aktívan, annak köszönhető, hogy nem látták semmi értelmét, vagy egyszerűen nem 
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értek rá, vagy nem törődtek vele. Ez a rendelkezés akkor lesz jó - de nem adok be ilyen 
módosítót -, ha önök elrendelik vagy a bizottság elrendeli a szankciót, ha önök azt akarják, 
hogy minden egyes orvos részt vegyen a választáson. Hangsúlyozom, annak a végeredménye 
is egy darab megválasztott országos elnökség, s a többi, lesz, és az ugyanúgy nem fog tudni 
önökkel szemben semmit elérni, mint ahogy eddig sem tudott, és ezt én belülről láttam már, 
mióta a kamara létezik, úgyhogy pontosan tudom, miről beszélek. Tehát be kell rakni 
kényszerítő szankciót… (Dr. Heintz Tamás: Akkor nincs értelme!) Az az érdekeltségük, hogy 
kizárunk a kamarából, ha nem jössz el a választásra legalább 51 százalékban, és abban az 
esetben el fognak jönni, mert most azért, mert kötelező a tagság, és ha nem fizeti a tagdíjat, ki 
kell zárjuk a kamarából, mindjárt fogja fizetni a tagdíjat. De hogyha ti azt hiszitek, hogy attól 
javul az orvostársadalom érdekérvényesítő képessége, hogy mind a 42 ezer orvos részt vesz a 
választásban, kötelezően, én nem bánom (Dr. Heintz Tamás: Így van!), semmi bajom nincs 
vele, de akit megválasztanak, annak a szerencsétlennek a lehetőségei ugyanolyan gyengék 
lesznek, kicsik lesznek. (Dr. Heintz Tamás: Nem, nem, bocsáss meg!) Ne haragudj, én ezt már 
száz éve látom, ott vagyok benn a kamarában, veled szemben, veletek szemben, akik kívül 
vagytok, mindenféle hiedelmeket hallotok. Ti nem tudjátok, hogy a kamara elnöksége 
mennyit dolgozott, amikor - azt mondják - nem csinált semmit, én tudom jól. Lepattantak az 
előző kormányról, a Fidesz-kormányról, minden kormányról lepattantak, és nem azért, mert 
buták, és nem tudják megmondani, hogy mit szeretnének, hanem azért, mert az egészségügyi 
érdekképviseletekkel kapcsolatos mindenkori kormányzati eljárás, technológia és technika 
olyan, mint amilyen most is.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Nagy Kálmán professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Azt szeretném elmondani az alelnök úrnak, hogy ez 

a fórum itt nem az orvosokról, hanem a betegekről szól, mi ugyanis a betegeket és általában 
az embereket képviseljük. Ezt Kálmán Olga egyszer úgy világosította meg előttem a tévében, 
hogy egy perccel a műsoridő lejárta előtt azt mondta: tudja, képviselő úr, mi a probléma? Az, 
hogy ön az orvosok oldalán áll, én meg a betegek oldalán állok. Én fogtam magam, és az 
összes dróton, ami rám volt követ, áthúztam magam, és mentem át a másik oldalra. 
Megkérdezte, hogy: maga mit csinál, mit csinál? Mondom: át akarok ülni a betegek oldalára, 
mert azon az oldalon szeretnék lenni. (Derültség a kormánypárti képviselők soraiban.)  

Én változatlanul azt gondolom, hogy bár az Orvosi Kamarának az ezzel kapcsolatos 
véleménye abszolút meghatározó, sok vonatkozásban jelentős és figyelembe veendő, de itt 
mégis egy egészségügyi képviselet van, amely nem az orvosokat, hanem általában a betegeket 
képviseli. Egészen biztos, hogy valamelyest az orvosok képviselete is benne van ebben, mert 
a betegek közérzete függ az orvosok jó közérzetétől, de ezt ne abszolutizáljuk az orvosokra! 
Térjünk vissza ahhoz, ami az alapja ennek a működésnek! És bizonyos az előző ciklusban 
hasonló szituációban nagyon-nagyon kemény viták voltak ezzel kapcsolatosan, mindannyian 
emlékszünk. Az orvoslás egy nagyon-nagyon nehéz feladat, egy nagyon speciális része az 
életünknek, ugyanakkor nem haladhatja túl a mi saját képviseletünk a betegek képviseletét. 
Úgyhogy ezt próbáljuk előtérbe helyezni, hogy működőképes maradjon a rendszer! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca véleményét kérdezem a bizottsági módosítóról.  
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk ezt a javaslatot.  
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ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja ezt a bizottsági módosító 
javaslatot. (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Köszönöm 
szépen. A bizottság támogatja.  

A mai napirend végére értünk.  

Egyebek 

A holnapi napon 14 órára hirdettük meg a bizottság ülését a kapcsolódó módosító 
indítványokkal kapcsolatosan - remélem, az időpontban nem lesz változás. Ugyanitt lenne 
tehát a holnapi bizottsági ülés 14 órakor. Ennek a törvényjavaslatnak a részletes vitájára pedig 
a mai parlamenti ülés utolsó napirendi pontjaként kerül sor.  

(Jelzésre:) Garai képviselő úr! 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Csak egy technikai kérdésem lenne, elnök 

úr. Azt mondtad, hogy reméled, hogy nem lesz változás, mi is reméljük, de milyen veszély 
lehet, tehát mi befolyásolhatja ezt a 14 órát, hány százalékban készüljünk arra, hogy 
valamikor máskor lesz, és mi lehet az a más időpont?  

 
ELNÖK: Semmi, marad a 14 órai időpont. Abban az esetben, ha valami rendkívüli 

történés van, mindenkit értesítünk sms-ben mindenképpen. Addigra meglesznek a kapcsolódó 
módosítók. (Dr. Garai István Levente: Készenlét lesz, és behívhatnak. - Derültség.) Igen.  

Köszönöm szépen, a mai bizottsági ülést bezárom.  
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 28 perc)  
  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


