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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 07 perc) 

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2012. június 5-
ei, keddi, mai, 14 óra 7 perckor kezdődő ülésén. Reményeim szerint az előzetes napirendet 
mindenki megkapta. Három napirend szerepel mai bizottsági ülésünk napirendi pontjai között. 
Az első az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, mely 
T/6960. számon lett benyújtva, bizottsági módosító javaslat benyújtásának kezdeményezése 
első helyen kijelölt bizottságként. A második napirendi pont a Magyarországon 1931. január 
1-je és 1960. december 31-e között lezajlott járványos gyermekbénulást túlélő betegek anyagi 
kárpótlásáról szóló törvényjavaslat, mely T/7180. számon lett benyújtva, Gyenes Géza és Kiss 
Sándor jobbikos képviselők önálló indítványaként, itt a tárgysorozatba-vételről kell döntenie a 
bizottságnak. A harmadik napirend az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a 
végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának 
időarányos teljesítéséről (2007-2010) címmel benyújtott jelentés, mely J/7271. számon lett 
benyújtva, az általános vitára bocsátásáról fogunk dönteni. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Szeretettel köszöntöm a bizottság 
tagjait és mindenkit, aki munkánkat figyelemmel kíséri, elfogadta a meghívásunkat, a jelen 
lévő szakmai kamarák képviselőit, név szerint fogom köszönteni a napirendi pont előadóit. 

Ezt követően az ismertetett napirendet szavazásra teszem fel. Ki az, aki az előre 
kiküldött bizottsági napirendet elfogadja? Aki igen, kérem, szavazatával erősítse meg! 
(Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú. 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú 
törvényjavaslat 

Rátérünk az első napirendi pont tárgyalására, az egyes egészségügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslatra. Nagy tisztelettel köszöntöm az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma képviseletében Páva Hanna helyettes államtitkár asszonyt és Raffay Bálint 
szakmai tanácsadó urat.  

Bizottsági módosító javaslat benyújtása 

Első helyen kijelölt bizottságként bizottsági módosító javaslat benyújtásáról van szó, 
illetve bizottsági módosító javaslat korrekciójáról. Megnyitom a vitát. Remélem, hogy a 
bizottsági módosító javaslat tervezetét mindenki megkapta. Megkérdezném, hogy kinek lenne 
a bizottság részéről észrevétele, hozzáfűznivalója, véleménye. Gyenes Géza alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások, vélemények 

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Tisztelt Bizottság! Először is szeretném megköszönni, 
hogy a múlt hét kedd délutáni, 14 órai állapotokhoz képest, amikor szintén bizottsági 
módosítóként előttünk hevert – mármint annak, aki itt volt a bizottsági ülésen - egy bizottsági 
módosító, ami sok érdekességet tartalmazott, és ennek elkerülése érdekében jómagam is 
lobbiztam részben a bizottságnál, részben ahol lehetett és kellett, hogy ez módosításra 
kerüljön. 

Ennek a törekvésnek, tárgyalási sorozatnak lett ez a bizottsági módosító az eredménye, 
amit most nyilván nekem össze-vissza kellene dicsérnem, hogy ez most már milyen jó, de ha 
nem haragszanak meg, kedves képviselőtársaim, nem a hálátlanság beszél belőlem, de nem 
dicsérem agyon ezt a módosítót sem. Ugyanis úgy gondolom, hogy ez az egész módosító, ami 
a három egészségügyi kamarának a belső önkormányzati életébe szól bele elég erőteljesen, és 
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felteszem: bizonyos hiányos ismereteken is alapszik, hiszen olyan rendelkezéseket hoz és 
ismétel meg, ami az eddigi hatályos törvényben is, illetve a szervezetek alapszabályában is – 
lásd az összeférhetetlenséget – említésre kerül, tehát nem ismeretlen, ilyen formában nem sok 
újdonságot tartalmaz. 

A másik, ami miatt úgy gondolom, hogy a legjobb lett volna ezt az egész módosítót 
elfelejteni, az pedig a kamarai választások szabályozása, legalábbis amilyen módon történt. 
Ugyanis megint csak volt szerintem egy tévedés, hiszen minden kamarának megvolt a belső 
választási szabályzata, ami pontosan ezeket az elvárásokat mind tükrözte, illetve mind 
megvalósultak ezek az elvárások. Természetesen egyetlenegy része nem teljesült, valóban mi 
elektronikus szavazást sok okból nem csináltunk. Ha azt vesszük, hogy ez egy nagyon szép 
újítás és újdonság, végül is ezzel olyan sok bajom nincsen, hiszen aki ismeri a kamaráknak a 
négyévenként lefolytatott választási metódusát, annak tudnia kellene, hogy ha minden 
kamarai tag, legyen az gyógyszerészi kamarai tag, orvosi kamarai tag vagy szakdolgozói 
kamarai tag, a választások kapcsán kap egy személyre szóló, neki szóló levelet, amelyben az a 
lehetőség, hogy ő választható és választhat, ott rendelkezésére áll. 

Ez a levél egyben meghívja a kamarai tagot arra a választó taggyűlésre, amin 
gyakorlatilag megválasztja helyben az úgynevezett helyi képviselőjét, megválasztja a kamarai 
felépítéstől függően, az úgynevezett, nálunk, az Orvosi Kamaránál úgynevezett megyei, 
területi szervezeti képviselőjét, aki a megyei küldöttgyűlés tagja ezáltal, és jelöli és 
megválasztja az országos küldöttet, aki az országos küldöttgyűlésbe kerül, mert az országos 
küldöttgyűlések hivatottak mind a három kamaránál megválasztani a kamara országos 
tisztségviselőit. 

Ez eddig is így volt. Az elektronikus szavazást pedig természetesen sok okból nem 
lehetett eddig megcsinálni, hitelességi és egyéb problémák miatt. Ugyanis az a 
kényszerképzet, amit itt ez a tervezet is leír, hogy akkor érvényes egy kamarai választás, ha a 
kamarai tagság fele plusz egy fő ott van, ez még egyszer mondom: eddig sem volt megtiltva, 
de sajnálatos módon az orvosok általában nem szoktak ráérni, ez a jobbik eset, mert ügyel, 
dolgozik, vagy éppen nem nagyon érdekli az, hogy milyen választások történnek a 
kamarában. De még ezek a kollégáink is, élve azzal a lehetőséggel, hogy jelölhettek, 
elküldték, hogy ők kit jelölnek, és ha a jelöltnek volt vállalási nyilatkozata, akkor máris 
felkerült arra a jelöltlistára, aminek alapján a taggyűlések választanak. Lehet, hogy egy 
taggyűlésre nem ment el az 50 százalék plusz egy fő, hanem csak amennyi elment, 
természetesen nálunk is így szólt a szabály, hogy jelen kell lennie, de a második körben már 
nem volt létszámhoz kötve. Akkor ugyanis nyugodtan mondhatnám, hogy 1994 óta, a kamara 
története óta, legalábbis az Orvosi Kamara története óta – ez volt a Gyógyszerészi Kamarával 
együtt az első köztestületi kamara, és ehhez csatlakozott a 2000-es években a Szakdolgozói 
Kamara – soha érvényes választás nem történhetett volna, mert az orvosaink a szabad 
választási, jelölési lehetőségükkel szabadon éltek vagy nem. 

Egy analógiát mondok, ha a magyar választópolgár mondjuk annyira megcsömörlik a 
politikától, hogy nem hajlandó elmenni választani vagy nem megy el választani, akkor most 
mi van? Gyakorlatilag ez nálunk is így volt minden esetben. Természetesen azokat a 
testületeket, amelyeket a tagság végül is, akármilyen létszámmal megválasztott, ezeknek a 
testületeknek az ülésein határozatképességi probléma nem nagyon volt, vagy ritkán volt, és 
így minden olyan választáson, ami megyei szinten vagy országos szinten történt, teljesen 
szabályszerűen, a törvényben előírt határozatképességnek megfelelően, tehát 50 százalék 
plusz egy fő, a minimum határozatképesség megvolt. Illetve ha nem volt meg, akkor azt az 
országos küldöttgyűlést gyakorlatilag bezárták, és új időben hirdették meg. Tehát nem értem 
igazán ezt a különbséget.  

Most itt lehetővé teszi az elektronikus választást. Hangsúlyozom: ennek rettentően sok 
olyan technikai kérdése is van, hitelességi kérdése is van, és én tartok tőle, hogy ha az a 
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kolléga, aki eddig a levelet megkapta, hogy ő élhet a jogával, nem élt vele, most azzal, hogy 
elektronikusan szavazhat vagy jelölhet, ha nem akar élni a jogával, ezután sem fog vele élni, 
tehát igazán érdekesek lesznek a dolgok. 

De én azt mondom, hogy ez a szabályzat egy felesleges, túlzó és nincs sok értelme. De 
ha ragaszkodik hozzá a törvényalkotó, ezen nem fog állni vagy bukni a kérdés.  

Tehát ennek a részének a kritikáját be is fejezem. Igazából az egyedüli kritikával 
illetett rész az a korlátozás, miszerint a kamarai törvény 2011 nyarán elfogadott 
módosításában az akkori kormányzati képviselők és a kamarák együttes tárgyalásán végül is 
ettől, a 2011-ben elfogadott törvénytől számították azt a nullpontot, amihez képest a 
tisztségviselő megválasztásának korlátozása hatályba lép. A törvényben ebben azért 
mégiscsak visszaléptek, és a 2007. április 1-jei időponthoz igazodnak vissza. Igen, a Molnár 
Lajos-féle szégyenletes kötelező kamarai tagság megszüntetésével összefüggően, nem igazán 
örülünk neki. Tehát úgy gondolom, hogy ebben a módosítóban ez a passzus változatlanul 
felrúgja azt a megállapodást, ami a szakmai kamarák és a kormányzat között létrejött. 

Ha jól tudjuk, hogy ez a törvény eredetileg, az eredeti szándék szerint bizonyos 
kamarai vezetők ellehetetlenítését tartalmazza, ez a mostani módosítás csak annyit jelent, amit 
most a bizottság nyújtott be, ez a „kirúgjuk a kamarai vezetőket” című történet most csak 
annyiban módosult, hogy megvárják a mostani ciklusnak a végét. 2011. december 31-éig volt 
a törvény szerint előírva, hogy a kamaráknak el kell végezniük a választásokat, ez megtörtént 
mind a három kamara esetében, tehát gyakorlatilag nem ettől fog kezdődni, hanem 2007-től 
visszamenőleg. 

Én a magam részéről annyit tudok javasolni a bizottságnak, hogy ha jól látom, itt az 
Ekt. 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezt az (5) bekezdést javaslom 
teljesen kivenni, hiszen az előző, a 2011-ben elfogadott kamarai törvényben a felek 
egyértelműen megállapodtak a korlátozás idejének indulásától. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel, vélemény a bizottsági tagok 

részéről? Annyit szeretnék még ismertetni a jelenlévőkkel, hogy az Orvosi Kamara részéről 
Stenszky András úr, a Gyógyszerészi Kamara részéről Hankó Zoltán úr, a Generikus 
Gyógyszergyártók képviseletében Illés Zsuzsanna, a felkért szakértők közül Kázmér Tibor, 
Győry András és Balogh Sándor jelezte részvételét előzetesen, és itt is vannak. Tisztelettel 
köszöntöm őket. 

Tessék parancsolni! Nagy Kálmán professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Nekem egy ügyrendi javaslatom van. Az lenne, hogy 

ha lehetőség lenne rá, akkor hallgassuk meg a kamarák képviselőit két percben, hogy mondják 
el a véleményüket a jelenlegi helyzetről. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Aki a bizottság tagjai közül Nagy Kálmán professzor úr 

indítványával egyetért, kérem, szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) Aki nem ért egyet? 
(Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Többség. 

Mindenféleképpen meg fogjuk adni a szót a kamarák képviselőinek, aki élni kíván a 
lehetőséggel, de előtte megkérdezem, hogy a bizottság tagjai közül van-e valakinek 
észrevétele? (Dr. Iván László: Ezzel kapcsolatosan?) A bizottsági módosító javaslattal 
kapcsolatban. Iván professzor úr! 

 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Szeretném megkérdezni, mert nem látom sehol, hogy a 

kamarai tisztségviselők választhatóságának van-e korhatára? Ez az egyik kérdésem. 
A másik, hogy megmarad-e vagy van-e kamarai tiszteletbeli tagság? Köszönöm 

szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Időközben kaptam információt, hogy a Szakdolgozói 

Kamarát Király Edit képviseli. 
Nagy Kálmán professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Úgy érzem, hogy a kamarával kapcsolatos és az 

Országgyűlés Egészségügyi bizottsága közötti most már hosszúra nyúlt polémiának az alapja 
onnan kezdődött, amikor Molnár Lajos miniszter úr a konvergencia részeként határozta meg a 
kötelező kamarai tagság eltörlését. 

Utána több olyan szituáció volt, amikor én azt gondolom, hogy a kamara úgy 
definiálta magát, hogy egy abszolút az érdekvédelemre koncentráló szervezet, egyik nagyon 
jelentős funkciójával, amelyik véleményem szerint alapvetően meghatározó, hogy az 
orvosokkal, az orvosok életkörülményeivel, aktuális helyzetével az intézményen belül, egy 
struktúrában való helyzetével foglalkozzon. A fiatal orvosok problémáival, a pályakezdők 
aktuális helyzetével, hogy az intézmény vezetőivel rendszeres konzultációt folytassanak azzal 
kapcsolatosan, hogy például a nyugdíjba vonuló idős kollégáknak milyen az aktuális helyzete, 
és egy adott térségben az etikai helyzete, bár hozzá kell tennem, hogy mi voltunk, akik a 
legerőteljesebben tiltakoztunk az ellen, amikor az etikai bizottságokat megkettőzték, és 
körülbelül az a helyzet alakult ki, hogy orvosok fölött olyan etikai bizottság döntött, 
amelyikben egyetlen orvos résztvevő volt. (Dr. Gyenes Géza: Vagy az sem.) 

Tehát azt gondolom, hogy a törvény kapcsán, amelyiket a korábbiakban úgy 
gondolom, hogy ahol a módosítás indokolt volt, és amit az államtitkárság meg is tett, a 
kamarának valamilyen formában át kell gondolnia azt a szerepét, amelyet jelenleg az 
orvostársadalomban betölt. Távol álljon tőlem, hogy én legyek, aki ezt meghatározza, talán 
szerényebben kellene mondanom ezt az egész dolgot, de én ebben látom a legnagyobb 
problémát. 

Az egy szereptévesztés, hogy a kamara egy politikailag definiálható szervezet. Erről 
nincsen szó. Ez egy olyan jellegű szervezet, amelyik napi segítséget kell hogy nyújtson az 
orvosoknak, akik dolgoznak, és ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Azt gondolom, hogy 
bár abban alelnök úrral egyetértek, hogy az orvosok esetében, mert a másik két kamara 
esetében nem voltak ilyen jellegű problémák, vagy sokkal kevésbé jelentek még, még a 
nővérkamara esetében sem, hogy a választásokon nem voltak meghatározott számban 
képviselői a kamarának, de az nem igazán volt véletlen. Tehát az Orvosi Kamarának, de az 
összes hivatásrendi kamarának magával a hivatással kell elsősorban foglalkoznia, és 
természetesen itt, hogy ha olyan jellegű javaslatokat tud tenni, amelyekkel segítik ezt, hogy az 
orvosok oktatásától kezdve, hangsúlyozom: a nyugdíjas orvosokig, segítséget adhat az 
aktuális kormányzat, akkor fel kell hívnia rá a figyelmet, és együtt kell működnie vele. De 
semmiféleképpen nem jelenhet meg úgy, hogy nincsen mögötte egy meghatározott képviselet. 
Tehát egy olyan jellegű képviselet, amelyik azért mégiscsak azokból adódik, akikből 
összetevődik a kamara maga.  

Az orvosok a pályakezdéskor hihetetlenül sok problémával terheltek. Különösen most, 
amikor igazából olyan kérdések merülnek fel az egyetem befejezésekor, ami egészen 
megdöbbent engem, hiszen tőlem is ilyen jellegű összejöveteleken megkérdezték, hogy hol 
jobb dolgozni: külföldön vagy Magyarországon, és hogy külföldre menjenek, vagy itthon 
maradjanak?  

Igazából amikor egy orvos elvégzi az egyetemet, akkor ne ez legyen a legfontosabb 
problémája, hanem hogy hol tudja megtanulni a foglalkozását. Ezen kell gondolkodnia 
elsősorban. Ez olyan jellegű beállítása volt a dolgoknak, amelyikben úgy érzem, hogy a 
kamara nem volt partner, amit hosszú évek során megtanul az ember, hogy ott jó dolgozni, ha 
tudja, hogy kikért dolgozik, és ha azt a fajta kötelességét, amit az orvosi pályával magára 
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vállalt, azt teljesíteni tudja. És nagyon-nagyon kihangsúlyozódott az „én”, tehát hogy én, 
amikor elvégeztem az egyetemet, én ki vagyok, és én mi vagyok, ahelyett, hogy 
végiggondolnánk azt a dolgot, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy legyek valami, ahhoz egy 
közösség kell. Ma nagyon sokszor felvetődik az a kérdés, hogy vajon egy orvos, amikor 
megkezdi a pályáját, amikor egyedül nekiáll a foglalkozásának, hogy ő kicsoda. El kell 
mondanom, hogy majdnem senki, a nélkül a közeg nélkül, amelyik őt nem támogatja meg, 
egyszerűen képtelen gyakorolni a hivatását. 

Tehát most mindannyiunknak az a feladata, amikor beérkezik az osztályra egy ilyen 
fiatal orvos, hogy megpróbáljuk megtanítani. Én nagyon sokszor mondtam a kollégáimnak, 
hogy a jó orvost, ha leül meztelenül egy fonendoszkóppal a nyakában az utcán, eltartják az 
emberek, azért, mert szükségük van rá. Tehát igazából valahogy azt érzem, hogy a kamarának 
vissza kell térnie, és ennek minden ágazatának, de különösen az Orvosi Kamarának ahhoz, 
hogy kik azok, akik őket alkotják. És abból is le lehet vonni következtetéseket, ha nem is 
túlzóakat, ezt hangsúlyozom, hogy vajon, a választáson miért nincsenek jelen.  

Ez megint egy olyan jellegű dolog, amelyiket lehet magyarázni, hogy azért, mert 
nagyon sok közülük az ügyeletes, azért, mert nagyon soknak közülük más az elfoglaltsága, de 
talán azt hiszem, hogy két dolgot mindenféleképpen újra és újra felül kell vizsgálni. A 
választásnak a demokratikus jellegét, és azt a jelleget, amelyet én nagyon sok orvosi kamarai 
gyűlésen tapasztaltam, hogy az adott helyen, az adott kamarai tisztségviselő mit tett azokért a 
kollégákért, akik ott, azon a helyen élnek és dolgoznak, és milyenfajta segítséget nyújtott 
nekik, hiszen a kamara maga erre alakult. Egy hivatás értékeinek a felmutatására, védelmére, 
egyúttal a betegeknek is a védelmére, akiket ők gyógyítanak, és azt gondolom, hogy ebben a 
megváltozott világban, ahol a materiális értékek egyértelműen szembenéznek velünk, egy 
bizonyos idő után egy embernek rá kell jönnie arra, hogy eljuthat oda mindenféleképpen, 
hogy ezek csak egy bizonyos határig tudják az embert, mint orvost vagy gyógyszerészt vagy 
egészségügyi dolgozót a pályáján kielégíteni. 

Borzasztó lenne, ha félreértenék, de én egy nehéz osztályt vezetek, ahol a betegek egy 
része meghal, és a nővéreknek nagyon szégyellem, de az én osztályomon a legmagasabb az 
átlagéletkora a kórházban. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan idősek, hogy a fiatalabbak is már 
legalább 15-20 éve dolgoznak ott. Ezeket az embereket nem a 90 ezer forintos fizetés tartja ott 
az osztályon. Tehát ezeket mind be kell építeni az embernek a gondolkodásmódjába, amikor 
egy ilyen jellegű dolgot meghatároz, és nem kell az ellen tiltakozni, hogy a választásnál 
bizonyos fajta küszöböket határoznak meg, mert teljesen hiteltelenné teszi egy nagyon 
alacsony részvétel melletti választás azt a kamarai vezetőt, nem országos vezetőre gondolok, 
hanem ott például helyileg is, akit megválasztanak. 

Azt gondolom, hogy mindezeknek a figyelembevételével nagyon méltányosnak érzem 
ezt a módosítást, ami történt, és arra kérem a képviselőtársaimat, hogy fogadják el. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss képviselő úr, majd Gyenes alelnök úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Nagy Kálmán képviselőtársam ihletett meg, ahogy 

olvastam ezt a módosító javaslatot. Tehát itt eleve a módosító javaslat feltételezi, hogy a 
választásra jogosultak 25 százaléka mindenképpen el fog menni, valószínűleg a távválasztás 
okaként. De szeretném megkérdezni, hogy mi történik akkor, ha a távválasztással sem szavaz 
a szavazásra jogosultak 25 százaléka? Ez az egyik. 

A másik kérdésem az, hogy az (5) bekezdésnél van, hogy a távválasztás a szakmai 
kamara által üzemeltetendő, közjegyző által ellenőrzött, stb. Tehát nem tudom, hogy 
mennyibe kerül – lehet, hogy ez az én tájékozatlanságom – egy ilyen távválasztási rendszer 
létrehozása, fenntartása? Én ezt szeretném megkérdezni, és nyilván ez a kamarák 
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költségvetését fogja majd sújtani, és nemcsak egy kamaráét, hanem mindegyik kamaráét. Ez 
lenne a kérdésem. 

 
ELNÖK: Gyenes Géza alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy Kálmán professzor 

úr szavaira muszáj reagálnom, és szeretném megkérni a jelenlévőket, hogy én most nem mint 
Gyenes Géza jobbikos képviselő és a bizottság alelnöke kívánnék szólni, hanem mint egy 
kamarai tisztségviselő, aki egészen a kezdet kezdetétől ott van a Magyar Orvosi Kamara 
vezetésében. Tehát belülről látom azt a sok küszködést, amit Nagy Kálmán professzor úr nem 
láthatott, és neki vannak ilyen elképzelései, hogy a kamarának meg kellene szüntetnie azt a 
szerepét, hogy ő politizál. 

Ez, hogy a kamara politizál, ez mindig a politikusoktól kapott bélyeg volt. Már 
milliószor elmondtam, én, mint a kamarai főtitkár, voltam kommunista bérenc, akkor a 
Fidesz-kormány volt, utána voltam Fidesz-bérenc, akkor pedig a szociálliberális kormány volt 
hatalmon. Mi mindig azt tettük, amit a szakma érdeke kívánt egyfelől. Másfelől én teljesen 
egyetértek abban, hogy a kamarai érdekképviselet hatékonysága gyakorlatilag befolyásolhatja 
esetleg a kollégák közömbösségét. De az isten áldja meg kedves kollégáimat, amikor a 
politika, legyen bárki kormányon, a kamarának a jól kiérlelt szakmai javaslatait kikéri, kikéri 
a véleményét, mert kötelessége volt, legalábbis ami az államigazgatási egyeztetésen 
végigmegy, ezért maradhatott ki ez a bizottsági javaslat, mert ez nem megy végig az 
államigazgatási egyeztetési körön. 

Tehát hogy a kamarának ez a működése, ténykedése mennyire eredményes és 
mennyire fogja a tagságot fellelkesíteni, kedves politikustársaim, ez mindig rajtunk függött, 
illetve a politikusokon függött. Tehát ha a kamara bármilyen javaslata nulla eredményt ér el, 
mindegyik oldal természetesen lesöpri, mert ellenzékiként fogja fel - még egyszer mondom, 
önöktől kaptuk ezeket a bélyegeket -, akkor gyakorlatilag a kamarának az érdekérvényesítő, 
legalábbis szakmapolitikai érdekérvényesítő képessége sajnos, egyenlő a nullával, vagy alig 
több a nullánál. Erről nem a kamara tehet, és nem is az a kamarai vezetés.  

Elmondta a képviselőtársam, hogy nem demokratikus a kamarai választás. 
Dehogynem! Demokratikus, mindenki eljöhetett, mindenki mondhatta a véleményét, 
mindenki szavazhatott, aki eljött, az szavazott és kész. Ettől demokratikus. Semmiféle 
demokráciát gátló intézkedést azt hiszem, egyetlen kamara sem tett. De kérdezem én, hogy ha 
valakit 25-en, mint legalkalmasabbat, megválasztanak kamarai vezetőnek, most én helyi 
választásról beszélek, nem országosról, mert ott az egész országos küldöttgyűlésnek kell teljes 
létszámmal vagy bizonyos létszámmal részt venni, és a legutóbbi választáson Éger Istvánt 74 
százalékkal választotta meg a határozatképes küldöttgyűlés, de egy helyi választáskor, ha 
valakit 25 ember választja helyi képviselőnek, aki őket ott helyben fogja képviselni, az a 
kérdésem, hogy ettől jobb lesz ez a képviselő, ha 80-an választják meg, vagy változik, ha csak 
25-en választják meg? 

Bocsánat, aki már kamarai képviselőséget önkéntesen vállal, egyáltalán a jelöltséget 
vállalja és megválasztják, azok általában olyanok, akik úgy érzik, hogy a többi tagért 
hajlandók bármit tenni. Akkor jönnek ezek a dolgok, hogy mit teszünk az idős kollégákért. 
Meg kell mondanom, nagyon sokat tett az Orvosi Kamara az idős kollégákért. Nekem leégett 
a pofámról a bőr, amikor a szerencsétlen nyugdíjasaink hozzánk fordultak és áldottam az 
eszemet – elnézést, hogy ezt mondom, de én gründoltam össze azt a kamarai alapítványt, 
aminek most több mint negyedmilliárd forintja van, és amiből ki tudjuk fizetni azt a 
szerencsétlen nyugdíjas orvost, aki már hogy egyáltalán levelet írt, ezt is nagyon 
megszenvedte, mert szégyellik szerencsétlenek. Megírja a levelet nekünk, hogy nem tudja 
kiváltani a gyógyszerét, mert a nyugdíja nem elegendő, és akkor mi nagyon boldogok 
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vagyunk, hogy a kamara alapítványa tudja támogatni. Másrészt, mi a jó fenének köszönhette a 
nyugdíjba menő orvostársam, sajnos, ő már nem nagyon élvezte, azt a jogszabály-módosítást, 
amit ugyan Csehák miniszter asszonynál tudtunk elérni, hogy az ügyeleti idő beszámítson a 
nyugdíjkorhatárba? Mi természetesen minden olyat megtettünk, amit törvénykezési szintre 
kellett vinni, ezt valamiért elfogadták. Nagyon sok mindent megtettünk, amit nem fogadtak el, 
törvénykezési szintre vittük és nem fogadták el, és rettentő sok olyan belső dolgunk van, 
amivel a tagságot mi szolgálni akarjuk, ezért is mondjuk a kamaránkról, hogy úgynevezett 
szolgáltató kamara. 

Lehet, hogy Nagy Kálmán professzor úrnak nincs fogalma arról, hogy a kamara 
költségvetését - hála Molnár Lajos közbeavatkozásának -, miután centralizáltuk, gyakorlatilag 
most van olyan pénzünk, hogy tagszolgáltatási fejkvóta, amiből a kamaráknak minden olyan 
esetben, hogy a tag számára továbbképzést szervezzenek, bármi mást csináljanak, ez 
gyakorlatilag rendelkezésre áll. 

De mondok másik példát a szakmai képzés irányában. Amikor a Magyar Orvosi 
Kamara kezében volt a működési nyilvántartás vezetése, annak több értelme volt. Az egyik 
értelme, hogy az a kamara, aki ezt vezeti, az tudja ellenőrizni az orvosok átképzettségét, 
hiszen az ötévenként kötelező továbbképzési penzusok elvégzését igazolja a működési 
nyilvántartás. Amikor ezt mi végeztük, nagyon sikeres volt, az első évad első öt évét még mi 
zártuk le, mert csak azután került át, a helyettes államtitkár asszony akkor éppen ennek az 
Egészségügyi Engedélyezési Hivatalnak volt az elnöke, amikor Molnár Lajos ezt elvette 
tőlünk, akkor adtuk át. 

Amikor ez az első továbbképzési etap lejárt, öt év alatt, 85 százalékban át tudtuk vinni, 
hogy a kollégák részt vettek ezen a továbbképzésen. Ha valaki azt mondja, hogy jó, de mi van 
a másik 15 százalékkal, nemzetközi összehasonlításban is egy nagyon jó arány volt. Tehát mi 
akkor ezen a módon tudtunk a kollégáknak segíteni, ez kétségtelen. 

Tehát az, hogy a kamara semmit nem csinál és át kellene alakítani a szemléletét, a 
kamara mindig is ez volt, nem mi tehetünk róla, és nem a kamarában dolgozó 
tisztségviselőknek volt köszönhető, hogy a kamara úgymond nem volt sikeres.  

Bocsánat, és most itt visszalépek a képviselői szerepembe, de ezt el kellett mondanom, 
mert én a kamarát ismerem. Ne haragudjon, képviselőtársam, azt kell mondanom, hogy ha 
valaki a Magyar Orvosi Kamarában szakértő, akkor én annak tartom magam, mert ott vagyok 
már ezer éve, és pontosan tudom, hogy mi történik, és amikor ilyenek hangzanak el, hogy 
semmit nem csinált, arra azt kell mondanom, hogy a felületes tájékozottság, illetve a valós 
dolgok nem ismerete mondatja az emberrel. Tudom, a legtöbb kolléga ilyen természetesen, 
mert nem ír, nem olvas, a kiküldött e-maileket nem olvassa el, a kiküldött levelet, ami a 
választásra szól, egyszerűen elengedi a füle mellett. Nekem ne mondjon semmit. Nagyon jól 
ismeri a kollégám is az orvosokat, mint ahogy én is nagyon jól ismerem a kollégákat. Én nem 
akarok róluk semmi rosszat mondani, mert az ő érdekükben jártam el évtizedeken keresztül, 
most már nyugodtan mondhatom, mert évtizedek óta csinálom ezt a feladatot, és nem esnek 
jól azok a szavak, nemcsak nekem, bármelyik kamarai tisztségviselőnek, aki ezzel foglalkozik 
a három kamarában, hogy a kamarák nem csinálnak semmit. (Megérkezik az ülésre Szilágyi 
László.) 

Most, hogy ez a törvénymódosítás azért kell, mert ettől meg fog változni a kamara, 
engedtessék meg, képviselőtársam, hogy azt mondjam, hogy ez egy elég naiv dolog. De tudja 
mit? A kamara mindig lehet jobb, mint amilyen, és ha ettől valóban jobb lesz a kamara, akkor 
én tisztelt képviselőtársaimat, akik ezt a módosítást megszavazzák, meg fogom követni. Most 
teszek rá szent esküt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy gondolom, nagyon nagy 

tiszteletben tartok minden hozzászólást, de a napirendhez mégiscsak vissza kellene térni, ami 
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miatt összehívtuk a bizottsági ülést. Nem mondom, hogy érintőlegesen nem volt kapcsolódási 
pontja a bizottsági módosító javaslathoz, de azt szeretném kezdeményezni, egyetértve 
mindenkivel, hogy szerintem ebbe a mederbe vissza kellene terelni a bizottság ülését. 

Kérdezem, hogy a módosító javaslattal kapcsolatban a bizottság részéről van-e 
valakinek észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor háromszor két percben, 
sorrendben miután hölgy képviselő is van, a Szakdolgozói, a Gyógyszerészi és az Orvosi 
Kamara jelen lévő képviselőinek adok szót. A legközelebb eső mikrofonhoz kellene 
odamenni, azt megnyomni, és két percben a bizottsági módosítóval kapcsolatos véleményt 
elmondani. 

Először a Szakdolgozói Kamara részéről két percben megadom a szót. 
 
KIRÁLY EDIT (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara): Köszönöm a 

lehetőséget. Király Edit vagyok, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara általános 
alelnöke. Mi a múlt hét pénteki megállapodásnak nagyon örültünk, és méltányoljuk, hogy ezt 
sikerült így létrehozni, hiszen a mi kamaránkat is érintette ez a kérdés, dr. Balogh Zoltán 
elnök úr személyében, aki nem indulhatott volna már az októberi választáson, illetve több 
országos tisztségviselőnket is érintette volna ez a kérdés, akár ha az országos tagozatvezetőket 
nézzük és az országos elnökséget. 

Így azok az emberek lettek volna gyakorlatilag egyszerre eltávolítva a mi 
kamaránkból, akik nyolc évvel ezelőtt létrehozták és felépítették a kamaránkat, és így a 
működését ők azok, akik legjobban tudják, és ha ez a fokozatosság nincs benne, hogy új 
választások kapcsán átadják ezt a fontos munkát, tehát így, hogy egyszerre mindenki elment 
volna, úgy gondolom, ez nagyon nehéz helyzetbe hozta volna a mi kamaránkat. 

Úgyhogy mi köszönjük, hogy ezt a ciklust még kitölthetik ezek az emberek.  
  
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hankó elnök úr! 
 
DR. HANKÓ ZOLTÁN (Magyar Gyógyszerészi Kamara): Elnök úr, köszönöm 

szépen a lehetőséget, és elnézést kérek mindenkitől, nem számítottam rá, hogy hozzá fogok 
szólni, nyakkendő nélkül jöttem, úgyhogy elnézést kérek. 

 
ELNÖK: Majd m is levetjük. (Derültség.) 
 
DR. HANKÓ ZOLTÁN (Magyar Gyógyszerészi Kamara): Múlt csütörtökön délelőtt a 

Gyógyszerészi Kamara elnökségi ülésen foglalkozott a módosító indítvánnyal, és egy 
állásfoglalást is kialakítottunk ebben az ügyben, amit elküldtünk természetesen miniszter 
úrnak, államtitkár úrnak és az Egészségügyi bizottság elnökének is. 

Tekintettel arra, hogy én ezt a most körözés alatt lévő tervezetet nem ismerem, azt 
tudom elmondani, amit az előző tervezettel kapcsolatban az elnökségi ülésen, mint 
állásfoglalást kialakítottunk, és ezt mondtam el pénteken, amikor miniszter úrral és államtitkár 
úrral a kamarai törvény módosításáról egyeztettünk. 

Az összeférhetetlenség kérdése. Tekintettel arra, hogy néhány héttel ezelőtt a jelenlegi 
jogszabályi szöveg pontosítását kértük, mert értelmezési nehézségeink voltak, elvileg azzal, 
hogy az összeférhetetlenség újra szabályozásra kerül, nincsen vitánk. A kérésünk az volt, 
hogy erre felmenőrendszerben kerüljön sor. 

A transzparenciával kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy eddig is a Gyógyszerészi 
Kamara részéről mindig minden olyan felszólításnak, kérésnek eleget tettünk, ami a Kamara 
gazdálkodására vonatkozó adatszolgáltatásra irányult, úgyszintén nem éreztük problémásnak, 
tehát minden további nélkül ezt követően is ezt az adatszolgáltatást, amikor szükséges, 
természetesen teljesítjük. 
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Az újraválaszthatóság kapcsán azt az álláspontot alakította ki a kamara elnöksége, 
hogy egyfelől az önkormányzati jellegű testületeknél általában szokatlan, hogy két ciklust 
követően az újraválaszthatóságot korlátozzák, de 2006-ot megelőzően is az 
újraválaszthatóságnak a korábbi kamarai törvényben volt egy ehhez hasonló szabályozása. 
Tehát egy felmenőrendszerben történő bevezetését annak, hogy korlátozásra kerüljön a 
tisztségviselők újraválaszthatósága, elvileg el tudtuk fogadni. 

Ugyanakkor nálunk négy vezetőt érintene a módosítás, a főtitkárunkat, az egyik 
alelnököt, az etikai bizottság elnökét és az elnökség egyik titkárát. A mi elnökségünk azt az 
álláspontot alakította ki, hogy erkölcsi kötelességünk ezekért az emberekért kiállni. 

Szeretném még akkor megjegyezni, hogy a főtitkárnak, az alelnöknek, az etikai 
bizottság elnökének és az említett titkárunknak a megválasztására olyan körülmények között 
került sor, hogy a választásra jogosultak 73 százaléka szavazott róluk, és ilyen 85-90-95 
százalékos szavazati aránnyal választották őket meg. 

A választásokkal kapcsolatban: amennyiben az országos küldöttközgyűlésnek vagy 
egyáltalán a küldöttgyűléseknek a szavazati, illetve részvételi aránya akár az 50 vagy 25 
százalékban kerül megfogalmazásra, ezzel szemben nekünk kifogásunk nincs, mert a kamara 
jelenlegi alapszabálya lényegében ugyanezeket a korlátokat tartalmazza. Amit problémásnak 
tartottunk és tartunk, az a négyévente minden területi szervezetnél egy alkalommal 
megtörténő közgyűlés ilyen magas részvételi arányának a szabályozása, tudniillik szeretném 
és szeretnénk, ha lenne olyan tudatosság a gyógyszerész kollégákban, hogy az összes 
gyógyszerész kollégának legalább a fele évente legalább egyszer egy közgyűlésre elmenne. 
Ezzel együtt nálunk az a tapasztalat, hogy egy 25 és egy 10 százalékos limitnek a valamilyen 
szintű rögzítése – még egyszer mondom: közgyűlési formában – egy működőképes 
konstrukciót jelenthetne. 

Amit aggályosnak tartottunk még ezzel a módosító javaslattal kapcsolatban, az a 
távszavazás, illetve a választási idő bevezetése. Nekünk valahol feladatunk az is, hogy egy 
hivatásrendi kamarában egyfajta közösséget képezzünk. Ha annak az esélyét is elmulasztjuk, 
hogy ezeket a kollégáinkat összehívjuk, akit tisztségre választanak, az nézzen bele a 
kollégáinak a szemébe, mondja el, hogy ki ő és mit akar. Sem egy távszavazásnál, sem egy 
választási időnek a bevezetésénél ezt nem tudjuk megcsinálni. Tehát innentől kezdve neveket 
választunk, ami lényegében egy nehezen kezelhető rendszert jelent. 

De nekünk például problémát jelentett, és az elnökségi ülésen előjött, hogy mondjuk 
egy távszavazásnál nem tudjuk kontrollálni, hogy az a kollégánk szavazott-e, akinek a nevére 
beérkezett a javaslat, vagy a főnöke, vagy a tulajdonosa, vagy a beosztottja, és ez egy komoly 
bizalmi problémát jelenthet.  

A választási idővel kapcsolatban pedig a tervezet azt írta, hogy 8-30 nap közötti 
időszakban lehet ezt meghatározni. Ez praktikusan azt jelenti, hogy minden területi hivatalban 
ez idő alatt reggel 8-tól délután 5 óráig a választási bizottságnak az urna mellett folyamatosan 
ott kell lennie. Azt gondolom, hogy ez egy technikailag nagyon nehezen megvalósítható 
dolog lenne. 

Ezzel együtt, ha ez alternatívaként kerül megfogalmazásra a tervezetben és a második 
ülés összehívásakor nem egy kötelezően választandó forma, akkor úgy gondolom, hogy ezzel 
nekünk nincsen problémánk, mert arra számítunk, hogy a második időpontban összehívott 
közgyűlésünk és értelemszerűen a küldöttgyűléseink, illetve a küldöttközgyűléseink is 
határozatképesek lehetnek. 

Ezt elmondtam a miniszter úrral folytatott pénteki megbeszélésen is, elnökségünk 
azóta ezzel a kérdéssel nem foglalkozott. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék reflexióképpen mondani, hogy az elnök 

úr által elmondottaknak, kivéve a távszavazást, a bizottsági módosító javaslat teljes egészében 
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megfelel, azzal együtt, hogy én tudom, hogy alelnök úr kérte ennek a passzusnak a kivételét a 
bizottsági módosítóból, nem felejtettem el. 

Az elhangzottakra megkérem helyettes államtitkár asszonyt… (Zaj, közbeszólások: Az 
Orvosi Kamara nem szól?) Elnézést kérek, az Orvosi Kamara képviselője nem kíván 
reflektálni, Gyenes Géza alelnök úr egy pillanatra kilépett saját magából és elmondta ezt a 
véleményt. (Derültség.) Utána vissza is lépett persze. Nagy Kálmán professzor úr! 

 
DR. NAGY KÁLMÁN: (KDNP): Nagyon röviden annyit szeretnék mondani, hogy én 

megértem Gyenes Géza alelnök úrnak az érzelmileg erősen motivált mondandóját ezzel 
kapcsolatosan. Hozzá kell tennem azonban, hogy változatlanul az a véleményem, hogy maga 
ez a törvény is azt szolgálja, hogy a kamarák magukba nézzenek, és átgondolják a feladataikat 
újra. Én pedig megígérem Gyenes Géza képviselő úrnak, hogy mint országgyűlési képviselő, 
be fogok menni a kamarába, és végignézem, hogy az elmúlt években a kamara azokon a 
területeken, ami a meghatározott célnak megfelelő, ott milyen teljesítményt nyújtott, és hogy 
mire volt képes, mit valósított meg. Én ugyanis, aki elég aktívan benne voltam az orvosi 
életben, soha nem jelentettem ki szerintem, vagy azt nem mondtam, hogy a kamara nem 
csinált semmit, de hogy ez az én véleményem szerint a magyar orvostársadalom és konkrétan 
a magyar társadalom szempontjából nem volt elégséges, abban biztos vagyok. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár asszony, szeretném, ha a módosító 

javaslatról a tárca-, vagy ahol van lehetőség, a kormány- vagy egyeztetett minisztériumi 
álláspontot megosztaná a bizottsággal. 

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

Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A módosító indítványt a tárca támogatja. Ez 
egy egyeztetett álláspont a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal, 
kormányálláspontot még nem tudok mondani.  

Ha megengedi, elnök úr, akkor nagyon röviden reflektálnék az elhangzottakra. Azt 
hiszem, abban mindannyian egyetérthetünk, hogy a kamarák evidens érdeke az, hogy legitim 
módon működjenek, és hogy a kamarák tagjai a tisztségviselőiket legitim módon és átlátható 
módon válasszák meg. 

Ahogy alelnök úr is mondta, a választások szabályok eddig is éltek, az alapszabály 
tartalmazta ezeket, tehát ilyen szempontból sok újdonság nincsen. Ami újdonság, az valóban 
egy küszöb, egy részvételi küszöb. Azt hiszem, ezt az indokolja, és ez különösen a Magyar 
Orvosi Kamaránál jött elő, hogy az elmúlt választások során a beérkezett, megkapott 
jegyzőkönyvek alapján az látható, hogy egyes helyeken rendkívül alacsony volt a részvételi 
arány, tehát pár százalék ember választotta meg azt a küldöttet, aki aztán megválasztotta az 
országos tisztségviselőket. 

Feltette Gyenes alelnök úr azt a kérdést, hogy mitől jobb a képviselet akkor, ha többen 
választják meg azt az adott küldöttet. 

Ezt fel lehetne tenni az országgyűlési választások esetén is. Tehát ez a választási 
szabályrendszer, ami kidolgozásra került ebben a javaslatban, az lényegében az országgyűlési 
választások rendszerét képezi le, legalábbis ami a részvételi arányt illeti. 

Tehát azt gondoljuk, hogy igenis, a szakdolgozói, a gyógyszerészi és az Orvosi 
társadalmat aktiválni kell és ösztönözni kell őket, hogy menjenek el szavazni, hiszen az ő 
érdekeik képviseletéről és védelméről szól a kamara alapvetően, ahogy ez el is hangzott itt 
többször. 

A múltkori bizottsági módosító kapcsán a vitában elhangzott az, hogy nem fognak 
ennyien elmenni, tehát fölösleges is ezt előírni. Úgyhogy erre az észrevételre született 
gondolom, az a megoldás, hogy többféle alternatíva van, és akkor itt reagálnék a 
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Gyógyszerészi Kamara elnökének megjegyzésére is. Tehát ebben a módosító indítványban 
foglaltaknak megfelelően, ha ez elfogadásra kerül, nem kötelező a távválasztás rendszere, ez 
egy opció, és a kamara saját maga dönti el, hogy küldöttközgyűlést vagy közgyűlést hív 
össze, távválasztásról fog dönteni, hogy oly módon lehet választani, vagy egy választási 
időszakot kíván bevezetni. Tehát ez a kamara belügye, hogy ez milyen módon történik meg. 

Tehát azt gondolom összességében, hogy ha a választási szabályokat egy törvény 
tartalmazza, a kamarákról szóló törvény tartalmazza, ezzel elsősorban a kamarák érdekét 
szolgálja a törvényalkotó, hiszen ez a legitimitás alapvető eszközévé tud válni. 

A másik, amit Gyenes alelnök úr felvetett, ez az újraválaszthatóság kérdése. 
Nevezetesen hogy miért 2007-től kell számítani és miért nem 2011-től. Itt több dátum 
szerepelt egyébként a múltkori módosító indítványban, ha jól emlékszem, a ’94-es időszak 
volt a kezdő időszak. Ehhez képest a kamarai elnökök és a miniszter úr között történt múlt 
pénteki egyeztetésnek megfelelően a bizottsági módosító már a 2007-es dátumot tartalmazza, 
és nem a ’94-est. Tehát ebben a kamarai elnökök belementek, ezt el tudták fogadni, hogy ez 
az újraválaszthatósági időpont a 2007-es év legyen. 

Itt néhány konkrét kérdés is még elhangzott. Iván professzor tette fel a kérdést, hogy 
van-e korhatár vagy nincs korhatár. Értelemszerűen, aki praktizálni akar, neki kamarai tagnak 
kell lennie, és ameddig praktizál, addig ez a kötelezettsége fennáll. Illetve feltette a 
tiszteletbeli tagság kérdését. Ha jól tudom, de lehet, hogy valamelyik alapszabály ezt 
tartalmazza, erről nincs információm, nincsen ilyen, hogy tiszteletbeli tag, de természetesen 
azt nem zárja ki semmi, hogy ha valaki a kamarának tagja, és már nem praktizál, akkor 
továbbra is kamarai tag maradjon és így kvázi tiszteletbeli tagja legyen a kamarának. 

Mennyibe kerül az elektronikus választás? Bevallom, hogy erre vonatkozóan 
nincsenek információim, de nem hiszem, hogy sokkal többe kerülne, vagy inkább kevesebbe 
kerül, mintha minden tagot külön meg kellene keresni levélben, értesíteni és felhívni arra, 
hogy vegyen részt a választásokon. 

Egyébként pedig a módosító indítvány értelmében azok a kérdések, amelyek 
nincsenek a törvényben szabályozva, azok az alapszabályban kerülnek rögzítésre. Értem ez 
alatt azt is, hogy mi van akkor, ha nincs meg a 25 százalék. Értelemszerűen akkor új 
választást kell kiírni, és újra kezdeni az egészet. Ez való igaz, ha a 25 százalék sem megy el, 
akkor mindent újra kell kezdeni. 

Összességében azt gondolom, amit már az elején is elmondtam, de talán akkor még 
egyszer ezzel zárnám, és ezt hangsúlyoznám, hogy pontosan a választás demokratikus jellege 
miatt indokolt a választási szabályok kamarai törvényben történő rögzítése, úgyhogy ezért 
támogatja a tárca ezt a módosítót. Köszönöm szépen, elnök úr. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor az első napirenddel kapcsolatosan a vitát lezárom, 
és szavazásra kerül sor. 

A bizottsági módosító javaslatnak a 3. oldalán lévő 5. pontot alelnök úr javasolta, hogy 
a bizottsági módosító javaslat módosításaként vegyük ki ebből a bizottsági módosítóból. Aki 
ezzel az alelnöki javaslattal egyetért, kérem, hogy szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) 4 
igen. Aki nem ért egyet az 5. pont kivételével? (Szavazás.) 13 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 
2 tartózkodás. Köszönöm szépen. A bizottság nem fogadta el. 

Most a bizottsági módosító javaslat egészéről szavazunk. Aki egyetért a bizottsági 
módosító javaslat benyújtásával, szavazatával ezt erősítse meg! (Szavazás.) 14 igen. Aki nem 
ért egyet? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. 

Tehát a bizottsági módosító javaslatot a bizottság elfogadta. 
Ezt követően még ehhez a napirendhez kapcsolódóan módosítók visszavonásáról is 

kell szavaznunk, mégpedig a T/6960/52. és a T/6960/65. számú módosítók visszavonásáról. 
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Kérdezem, hogy aki ezek visszavonásával egyetért, igen szavazatával erősítse meg! 
(Szavazás.) 16 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Köszönöm szépen. A bizottság 
visszavonta ezeket a módosító javaslatokat. 

Köszönöm szépen. Az első napirendi ponton túlvagyunk. Köszönöm szépen a 
napirendi pont előadóinak a segítségét. 

A Magyarországon 1931. január 1-je és 1960. december 31-e között lezajlott 
járványos gyermekbénulást túlélő betegek anyagi kárpótlásáról szóló T/7180. számú 
törvényjavaslat  

Folytatjuk munkánkat szünet nélkül, és rátérünk a második napirendre. A második 
napirendi pontunk: Magyarországon 1931. január 1-je és 1960. december 31-e között lezajlott 
járványos gyermekbénulást túlélő betegek anyagi kárpótlásáról szóló törvényjavaslat, mely 
T/7180. számon lett benyújtva, Gyenes Géza és Kiss Sándor jobbikos képviselők önálló 
indítványaként. A képviselői indítvány tárgysorozatba-vételéről kell döntenünk. 

Tisztelettel köszöntöm a napirendi ponthoz az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
részéről kijelölt szakmai tanácsadót, Czappán István urat, és az előterjesztők részéről 
megkérdezem, hogy alelnök úr kíván-e szólni. (Dr. Gyenes Géza: Igen.) Gyenes Géza alelnök 
úr! 

Dr. Gyenes Géza (Jobbik) szóbeli előterjesztése 

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Ezt a 
törvényjavaslatot, mármint a címét másodszor van szerencséje a bizottságnak látni, ugyanis 
tavaly ősszel is megpróbáltuk beadni. Akkor a bizottság részéről kemény kritikákat kaptunk. 
Mi ezeket a kritikákat gyakorlatilag megszívlelve, állítottuk össze ezt a mostani tervezetünket. 

Néhány dolgot szeretnék előzetesen elmondani önöknek, kedves képviselőtársaim. Az 
1990-es népszámláláskor felmérték a fogyatékos személyek létszámát is az országban, és a 
számok tanúsága szerint akkor ez 368 ezer fő volt, ami a népesség 3,5 százalékát jelentette. 

Ezen belül megállapításra került, hogy a fogyatékos személyek 40 százaléka, azaz 
147 200 fő testi fogyatékos, mozgássérült. 

A mozgássérültek száma pedig a Statisztikai Hivatal felmérése szerint, a népszámlálás 
felmérése szerint 9500 uszkve 10500 fő volt az, aki a járványos gyermekbénulásnak 
„köszönhette” az állapotát akkor, és akik még élnek közülük, köszönhetik most is. 

Nem szeretnék nagyon a régmúltba merülni, mindenesetre annyit szeretnék mondani, 
hogy volt Magyarországon 1970-2002 között egy több mint húszéves időszak, amikor 
ezeknek a betegségeknek az akkori alkotmány ide, oda, nem volt igazából semmi olyan 
intézményi háttere, ahol ezekkel a betegségekkel foglalkoztak volna, illetve nem kaptak olyan 
rehabilitációs kezelést, amellyel a poliomyelitis-szindróma elkerülhetősége biztosítható lett 
volna. 

Ez akkor az akkori magyar államnak egy komoly mulasztása volt. 
2002-ben, éppen az előző Fidesz-kormány volt az, aki ezen némileg változtatott, és 

bizonyos intézményi háttereket meghatározott ezeknek a betegeknek az úgynevezett 
rehabilitációs kezelésére. 

Ezek a betegek ilyen körülmények között éltek vagy élnek jelenleg és napjainkban is. 
Ezek eléggé szomorú körülmények. Borzasztó nehéz volt, amikor még ifjú gyerekként 
megbetegedtek, volt mögöttük az esetek nagyobb részében családi háttér, és ahogy idősödtek 
– és ezek most már mind meglett emberek, a 60-as, 70-es éveiket tapossák -, bizony, a családi 
háttér már kikopott, meglehetősen rossz és nagyon nehéz helyzetben élnek. Sajnos, azt kell 
mondanom, hogy ha bármilyen életfunkciójukat el akarják látni, ez náluk nemcsak nagyobb 
fáradságba, erőlködésbe telik, szervezési dolgokon múlik, hanem egyszerűen az anyagiakon is 
múlik, hiszen minden pénzbe kerül. Nem tudom, tudják-e, hogy ha egy Heine-Medin-es most 
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be tud például kerülni Hévízre az erre szakosított, jelen pillanatban azt hiszem, a Magyar 
Honvédség tulajdonában lévő intézménybe, akkor gyakorlatilag nem elég őt beutalni, hanem 
be kell utalni egy olyan egészséges segítőt mellé, aki ott ellátja, hiszen speciális 
ápolószemélyzet arra legalábbis nincs, hogy reggeltől estig, a nap minden percében, amikor 
szükséges, ezeknek a betegeknek a rendelkezésére álljon. 

Ez az előterjesztés tehát ezeknek a betegeknek egyfajta kárpótlását jelentené, amely 
részben ezeknek a hátrányoknak a kiküszöbölését jelentheti, akár egy összegben vennék 
igénybe, akár pedig életjáradék formájában vennék igénybe. 

Ez a mostani törvénytervezetünk – szemben az előzővel – nagyon részletesen leírja azt 
az államigazgatási sort, amit ezeknek a betegeknek végig kell járni gyakorlatilag, és 
kérvényezni kell, hogy ezt a kártalanítást megkapják, és ezzel az előző törvénytervezetünk 
hibáját igyekeztünk kiküszöbölni és pontosítani. 

Gyakorlatilag a törvény hatályát, hogy kikre terjed ki, ezt tartalmazza természetesen, 
és itt minden olyan magyar állampolgárról beszélünk, akik 1931. január 1-je és 1960. 
december 31-e között megbetegedtek járványos gyermekbénulásban, és a megbetegedés 
idején magyarországi lakóhellyel rendelkezett. 

Természetesen nem akarom felolvasni, felteszem, minden képviselőtársam elolvasta a 
törvényjavaslatot, tehát nem kell nekem felolvasni, természetesen szerepelnek a kárpótlást 
kizáró okok, hiszen ez nem alanyi jogon jár, hanem egy bizonyos vizsgálati soron kell 
végigmenni a betegeknek, két okból is. Egyrészt, hogy megállapítható legyen, hogy valóban a 
károsodásuk ettől a betegségtől származik, illetve a kárpótlás mértéke is attól függhet, hogy az 
illető betegnek milyen mértékben károsodott az egészsége. Bizonyos százalékszámítás szerint 
vesszük ezt alapul, hiszen van olyan közöttük, aki azért valamilyen szinten egy mankóval tud 
járni, de van olyan is, mint Hajnal József kollégánk – egyébként az ő becsületes polgári 
szakmája ügyvéd -, aki csak egy ilyen kocsival tudja magát ide is, az V. emeletre 
felverekedni, és ha nem lenne a parlament, illetve az irodaház kapujában az a kis lift, akkor 
sajnos kint maradt volna szegény, hacsak a hátunkon nem hoztuk volna fel őt az V. emeletre 
vagy a liftig legalábbis. 

Természetesen szintén a múltkori jogszabálytervezetünk hibáját kiküszöbölendő, 
bizonyos rendelkezések módosítását elsősorban az illeték-, illetve a személyi jövedelemadóról 
szóló törvényen is keresztülvittük, ott is meghatározásra kerülne, hogy kell-e adózni, illetve 
bármilyen más illetéket fizetni. 

Egyetlenegy pici technikai hiba csúszott a jogszabálytervezetünkbe, a 
hatálybaléptetésnél e törvény 2012. november 1-jén lép hatályba, és a következő napon 
hatályát veszti. Itt kimaradt az, hogy a 6. §, a módosuló rendelkezések vesztik értelemszerűen 
hatályukat. Hiszen ha elfogadják a törvényt, akkor ezek a módosuló rendelkezések eleve 
bekerülnek abba a jogszabályba, amiben a módosítást el kell végezni. Tehát ez egy kis 
technikai hiba. Természetesen intézkedtünk, hogy egy képviselőtársunk a 7. §-nak ezt a 
módosítását végig fogja vinni. 

Természetesen a legneurotikusabb része a múltkor is az volt, hogy ez egyáltalán a 
jelenlegi gazdasági helyzetben milyen nehézséget vált ki. Gyakorlatilag az előző 
törvénytervezetben a minimálbér ötvenszeresét neveztük meg alapdíjként, ezt most 
huszonötszörösére vettük le, tehát csökkentettük ezt az összeget. Erre az összegre még a 
rokkantság fokától, amit természetesen egy bizottság vizsgál meg, és az ő határozata alapján 
dől el, hogy esetleg az alapdíjhoz képest milyen százalékos kiegészítést kaphat még a Heine-
Medin-en átesett rokkant beteg. 

Körülbelül ezt tartalmazza nagyon dióhéjban a törvénytervezetünk. Remélhetőleg 
olyanfajta hiba nincs benne, mint korábban. Egyetlenegy hiba van benne természetesen, hogy 
a nehéz gazdasági helyzetben ennek azért van némi költségvetési vonzata, de úgy gondolom, 
hogy az államnak a kártérítési felelőssége, hiszen még egyszer mondom: az, hogy akkor nem 
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volt semmiféle rehabilitációs kezelés több mint húsz évig Magyarországon, ez alaptörvény- 
vagy akkor alkotmányellenes dolog volt. Úgy gondoljuk, hogy ezért az államnak kötelessége 
kárpótolni ezeket az embereket, hogy a hátralévő éveiket valamelyest emberibb módon és 
normálisabb körülmények között tudják úgymond leélni. 

Én röviden csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait illeti a reflexió, kérdés, 

véleményalkotás lehetősége. Tessék parancsolni! Nagy Kálmán professzor úr! 

Kérdések, észrevételek, megjegyzések 

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Sajnálom, hogy már második alkalommal az általam 
nagyon tisztelt alelnök úrnak mind szakmailag, mind egyéb vonatkozásban, bizonyos 
értelemben nem tudok az állásfoglalásával egyetérteni, és magával a törvényjavaslattal sem 
száz százalékosan. 

Ugyanis egy betegségcsoportot, amelyik valóban egy nagyon nagy tragédiája volt az 
akkori gyerekpopulációnak, ki akar emelni a súlyos betegségek egész rendszeréből, és valami 
olyasmit akar, hogy ezeknek egy különleges kárpótlást nyújtsunk, ez alapján bizony, számos 
olyan betegségcsoportot fel tudok sorolni én magam is, aminek alapján ez bizony jogszerű 
lenne. 

A poliomyleitis-szindróma többféle elváltozást okoz gyerekeknél. Ezek közül az egyik 
a legsúlyosabb, amikor maradandó bénulások vannak, beleértve a légzésnek a hiányát, illetve 
a légzészavart magát, amelyet lélegeztető gépekkel küszöbölnek ki.  Ma már egy intubáció 
révén a tracheából, tehát a légcsőből tudják lélegeztetni a beteget. 

Sajnos, el kell mondanom, hogy évente több olyan gyerek is van, akit kórházi 
körülmények között kell lélegeztetni, és krónikus lélegeztető osztályt is kell kialakítanunk 
most a mi intézményünkben erre. Az az igazság, hogy ezeknek a megbetegedéseknek 
majdnem száz százalékban az alapja valamilyenfajta infekció. Hogy ez a poliomyelitis 
vonatkozásában mit jelentett, az valóban az volt – ezzel egyet is értek -, hogy egy 
társadalmilag megdöbbentő esemény volt akkor, védőoltással nem rendelkeztünk, illetve ha 
rendelkeztünk is, akkor is úgy, hogy szórványosan sokszor külföldről kellett beszerezni ezt a 
védőoltást ahhoz, hogy ne következzen be a betegség. 

Azt akarom mondani azonban, hogy ezt a problémát szerintem nem törvényi 
szabályozással kell kezelni, mert akkor ezen az alapon számos betegségcsoportból emberek 
hasonló módon kérhetnek ilyen jellegű egyszeri vagy folyamatos kárpótlást, akkor ez az 
egészségügy számára, de a költségvetés számára is abszolút kezelhetetlen. 

Számtalan lehetőség van a magyar egészségügyben az egyedi méltányosság kérésére, 
még akkor is, ha én nagyon jól tudom, hogy azokat az embereket, ha az egyéni sorsokat 
megvizsgálnám, én lennék a leginkább olyan döntés mellett, aki egy egyszeri, jelentős 
összegű kárpótlást nyújtana ezeknek az embereknek. Ezért nem gondolom azt, hogy 
mindamellett, hogy van a törvényjavaslatban egy olyanfajta felemelő dolog, amelyik egy 
magas erkölcsi értékű társadalmi gesztust jelentene az Országgyűlés számára, de ugyanakkor 
hozzá kell tennem, hogy jelenleg különböző betegségcsoportoknak különböző igényeivel 
folyamatosan kell foglalkoznunk. Így például jelen pillanatban a szervtranszplantáltaknak az 
ezzel kapcsolatos vagy hasonló jellegű igényeivel, de más ilyen jellegű betegségcsoportnak az 
ezzel kapcsolatos igényével is. 

Éppen ezért, mert azt gondolom, hogy bizonyos értelemben az életminőségük 
javítására jogszerűen lehetne lépéseket tenni, de nemcsak nekik, hanem több más 
betegségcsoportnak ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, akár jogszabályi szinten, de 
semmiféleképpen nem törvényi szinten, mert olyanfajta precedenst szolgáltatna, amelyiket 
egyszerűen képtelenek vagyunk, akármilyen humánusan gondolkodunk, kielégíteni. Úgyhogy 
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a magam részéről, megértve azokat, akik ilyen betegségben szenvednek, megértve azt a 
súlyos problémát, és mindannyian kerülhetünk ilyen nehéz helyzetbe, én tartózkodni fogok 
ebben az esetben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! (Nincs jelzés.) Amennyiben a 

bizottság tagjai részéről nincs több felvetés, akkor szeretném a bizottság szavazatával 
megerősített egyetértését kérni abban, hogy Hajnal úrnak a levelét – tisztelettel köszöntöm 
Hajnal urat, a múlt alkalommal is ő volt itt közöttünk, elfelejtette elhozni a szemüvegét, hogy 
alelnök úr… (Dr. Hajnal József: Az olvasószemüvegemet.) Igen, értem. Tehát hogy a levelét 
alelnök úr ismertethesse. Úgy gondolom, hogy ehhez mindenképpen a bizottság adja meg a 
hozzájárulását. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Akkor alelnök urat megkérném, hogy Hajnal úr levelét olvassa fel. 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Hajnal úr elfelejtette elhozni az 

olvasószemüvegét, én nem tudok olvasni, de azért megpróbáljuk valahogy. 
„Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Napok óta azon gondolkodom, volna-e 

valamilyen technikája annak, hogy meggyőzzem a bizottság tagjait arról, hogy a szavazáskor 
ne az ország jövő évi költségvetésének elképzelt vagy valós számait lássák maguk előtt, 
hanem azt a gyermekkorában megbénult embert, aki ilyen körülmények között is gyereket 
vállalt, vagy volt erre példa, akár a szüléskor, akár azt követően elveszített, például azért, mert 
a gyereke nem tudta feldolgozni, hogy neki ilyen szülője van. Vagy azt az embert lássa, aki 
ilyen körülmények között is órásnak, programozó matematikusnak, cipőfelsőrész-készítőnek, 
könyvelőnek, jogásznak stb. képezte magát, és tette a dolgát nap mint nap. Vagy azt az embert 
lássa, aki 50-55 évesen 80-90 éves emberek között, idősek otthonában éli örömtelen életét, 
vagyis vegetál, vagy azt a gyermekkorában megbénult, teljes kiszolgálásra szoruló embert 
lássa, aki retteg attól, hogy egy epeműtét vagy egy vakbéloperáció vagy egy közúti vagy egy 
háztartási baleset stb. okán kórházba kerül, ahol 25-30 betegre jut egy nővér, és ahol majd 
bepelenkázzák és felfekvései lesznek, és erre is volt példa: nincs, aki elé tegye az ételt, és 
éjszaka hiába csönget, nem jön be senki segíteni, stb. 

Ezek az emberek nem tehetnek arról, hogy pont az úgynevezett 1950-es években 
születtek, és pont Magyarországon, ahol az úgynevezett 1970-es évek közepétől megszűnt a 
szervezett és célzott rehabilitáció. Ezek az emberek nem tehetnek arról, hogy pont az 
úgynevezett ’50-es években születtek, pont Magyarországon, ahol kormányzati mulasztás 
történt annak idején, amely ezt a bénuláshullámot okozta, hiszen gyógyszer már lett volna, 
csak éppen nem törődtek vele. 

Éppen ezért a magyar államnak ugyanolyan erkölcsi kötelessége a korábbi kormányok 
hibáit, bűneit orvosolni, mint ahogyan ez más esetekben is megtörténik. 

Éppen ezért a javaslat alapgondolata, a javaslat ötlete, a javaslat létjogosultsága 
vitathatatlan és örvendetes. Azt, hogy hogyan is állunk, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal adataiból lehetne összeszedni, ahonnan azt tudjuk, hogy 1930-60 között, tehát 30 év 
alatt mintegy 3328-an betegedtek meg. 

Elhangzott az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2011. október 11-én 
megtartott ülésén, lásd melléklet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2011. 
december 2-án kelt levelét. Ezen álláspontnak ellentmond a NEFMI 2012. február 22-én kelt 
levele, részlet a levélből: 

„A járványos gyermekbénulás következtében megbetegedett emberek különleges, 
kiemelt támogatására, illetve kártérítésére nincs lehetőség, mivel a betegség nem állami 
mulasztás következtében alakult ki az érintetteknél.” 
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Amennyiben elfogadjuk ezt az álláspontot, az már nehezen védhető, hogy az érintettek 
jelenlegi egészségi állapota nincs összefüggésben azzal, hogy Magyarországon az 
úgynevezett 1970-es évek közepétől megszűnt számukra a szervezett és célzott rehabilitáció. 

A pénz az egyetlen eszköz, amelynek segítségével olyan személyre szabott 
segédeszközt lehet vásárolni, csináltatni, amelyet az OEP nem támogat, olyan személyi 
segítőket lehet megkérni, akik tudják, hogyan kell ellátni egy-egy ilyen embert, stb. Ergo 
életünk hátralévő éveit zökkenőmentesebbé tudjuk tenni. 

Ennek a tervezetnek az elfogadása lényegesen kevesebb pénzébe kerülne az államnak, 
mint a tavalyi tervezet, és azt Szijjártó Pétertől tudjuk - lásd HírTV Rájátszás című műsorát -, 
hogy egy költségvetésben 70 milliárd forintnyi különbség a számításokban egy nagyon 
könnyen orvosolható kérdés. A konkrét esetben a legmerészebb számítások szerint is 
maximum 10-15 milliárdról lenne szó, az is két-három év alatt. 

Köszönöm, hogy itt lehettem. 2012. június 5-én. Dr. Hajnal József.” 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Czappán István urat kérném meg, hogy az elhangzottakra 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről reflektáljon. 
 
DR. CZAPPÁN ISTVÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen, hogy jelen lehetek, és ugyanolyan 
ambivalens vagyok, mint orvos, csatlakozni tudok Nagy Kálmán professzor úrhoz. 
Emberként, orvosként ezzel a problémával mindenféleképpen foglalkozni kell, ez egy 
egyértelmű dolog. A kérdés csak az, hogy hol, mikor és milyen formában.  

Én most mint hivatal, mint Emberi Erőforrások Minisztériuma, egy szóban vagy egy 
mondatban csak azt tudom mondani, hogy nem áll módunkban támogatni ezt a jogszabályt. 
Ennek van egy szakmai része, ami abban foglalható össze, hogy a jogszabály egyértelműen 
minden Heinde-Medin-ben szenvedő, bizonyíthatóan abban szenvedő betegre ki akarja a 
kárpótlást vagy kártérítést terjeszteni. Legyen szabad elmondani, hogy maga a megbetegedés 
és annak a ténye önmagában véve nem egyenlő a különféle károsodások létrejöttével. 

Az ismertebb Heine-Medin-esek listáját szeretném nagyon röviden: Donald 
Sutherland, Mia Farrow, Francis Ford Coppola, Donovan Niel Young, Renata Tebaldi, Itzhak 
Perlman, csak néhány.  

Ezzel természetesen én és a minisztérium is csak oda akar kilyukadni, hogy nem látjuk 
ezek után, tehát maga az, hogy valaki bizonyítottan átesett a fertőzésen, nem jelenti azt, hogy 
ő bármi olyan károsodást szenvedett, ami a társadalomban történő aktív részvételét 
hátrányosan érintené. Ez az egyik, ami a szakmai része. 

Van egy, amiről itt több szó esett már, nem látjuk pillanatnyilag sem a magyar 
egészségügyben jelenleg rendelkezésre álló forrásokban ezt a mi jelenlegi számításaink 
szerint 7,7 milliárd forintra minimum taksálható összeget. Ez úgy jön ki, hogy ha a Hajnal úr 
által is említett, összességében 3328 olyan beteget, akiről tudomásunk van, a jelenlegi javaslat 
szerinti összegben, tehát csak a minimumösszegben részesítenénk, ez ad ki 7 milliárd 737,6 
millió forintot. Tehát akkor még csak mindenki ezt a nevezzük így, hogy alapösszeget kapta.  

Ezek után nem áll módunkban támogatni. Még egy apró technikai megjegyzés. 
Engedjék meg, hogy ezt szóról-szóra idézzem. Ez a tervezett 4. § majdnem egészére, de a (2) 
bekezdés d) pontjában leírtakhoz az a megjegyzésünk van, hogy „a szervi károsodások a 
szervezet hierarchikus felépítésére alapozva az egyes szervrendszeri funkcióknak a különböző 
élettevékenységekben betöltött szerepe, súlya szerint úgynevezett össz-szervezeti 
egészségkárosodásba konvertálható, melynek értékelése a következő fokozatok szerint 
történhet. Nincs számottevő össz-szervezeti egészségkárosodás, ez a 0-4 százalékig terjedő 
kategória. Az 1-es: enyhe, csekély össz-szervezeti egészségkárosodás 5-9 százalékig, 2. 
Kismértékű össz-szervezeti egészségkárosodás, ez a 10-24 százalékig terjedő. Közepes 
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mértékű, számottevő össz-szervezeti egészségkárosodás, ez a 25-49 százalékig terjedő. 
Nagymértékű, jelentős össz-szervezeti egészségkárosodás az 50-79 százalékig terjedő. Az 5. 
Teljes vagy közel teljes össz-szervezeti egészségkárosodás 80-99 százalékig terjedő sávban 
van.  

Továbbra is idézek: „A koncepció konzekvens alkalmazása esetén a 0 százalékos össz-
szervezeti egészségkárosodás a teljes egészséget (ez gyakorlatilag nem létezik) fejezi ki, a 100 
százalékos pedig a halált jelenti. Ez az állapot természetesen nem kerül minősítésre.” 

Idézet Juhász Ferenc szerkesztésében 2004-ben megjelent „Irányelvek a 
funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezéséhez”. 
Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna mondani. És természetesen, ha vannak további 
kérdések, tudásomhoz mérten igyekszem válaszolni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztők oldaláról kérdezem, hogy kívánnak-e 

reagálni. 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elég szomorú 

dolognak tartom azt, hogy egy ilyen esetben valójában mindig azt érzem, hogy ez az egész 
elutasítás, ami nem túl határozott, még a minisztérium részéről is olyan dolgok hangzottak el, 
amelyeket könnyen lehet cáfolni, de sok értelme nincsen, hogy egy ellenzéki előterjesztés, 
szóljon az bármiről, soha nem lehet sikeres, mert azt a kormányzat nem engedheti. 

Nagyon sajnálom, hogy nem kormánypárti képviselőtársaim nyúltak ennek az ügynek 
a hóna alá, hogy úgy mondjam képletesen, de megmondom őszintén, elég világosan 
megmondtuk, hogy a kiemelés oka az ellátatlanság, az utókezelés elmaradása volt, ami 
viszont mégiscsak egy olyan dolog. Én értem azt, amit Nagy Kálmán professzor úr mondott, 
hogy nagyon sok súlyos beteg van, de miről szól az egészségügy? A tudomány mindenkori 
állása szerint gyógyítani kell a beteget. Ha egy súlyos beteget ma nem tudunk meggyógyítani 
ezért semmiféle kártérítési felelősség nem keletkezik. De a tudomány mindenkori állása 
ezekben az időszakokban megvolt arra, hogy ezek a betegek rehabilitációs kezelésben 
részesüljenek. Ezt nem kapták meg. 

Tehát itt nem egyes betegségek rovására akarom kiemelni. Amit Nagy Kálmán 
professzor úr mondott, ez semmi mást nem jelent, hogy mindenkinek, tehát senkinek sem, 
mert nem lehet mindenkinek adni, tehát inkább ne adjunk senkinek sem. Tehát körülbelül így 
lehet összefoglalni ezt a hozzáállást. 

Meggyőződésem, hogy ezek a betegek nem a Heine-Medin-jükről van szó, megkapták 
a Heine-Medin-t, elég tragikus ez nekik, hanem az utókezelés elmaradása miatt jelentkező, 
úgynevezett PPS-szindrómának a megjelenése. 

Az, hogy a minisztérium nem támogatja, mondom: természetesen ezen csodálkozni 
nem tudok, de pontosan erről szól ez az egész, mert lehet módosítani a jogszabályt, mert mint 
legutóbb felolvasott valamiféle kiskátéból, hogy mi minősül minek. Kétségtelen, de elnézést 
kérek, az, hogy valaki Heine-Medin-t kapott és netán semmi baja nem származott tőle, azt 
hiszem, ilyen nincsen, mert elismertük, hogy van olyan Heine-Medin-es, aki csak egy 
mankóval jár, van, aki kocsival jár, sőt van, aki kocsival sem, hanem pechjére még mindig él 
és fekszik. De ez vizsgálható, és mi is ezt szeretnénk. Meg lehet vizsgálni ugyanis a 
rokkantsági fokukat, ami még egyszer mondom, hogy olyan fokú lett, az az állam 
mulasztásából származik, és lehet vizsgálni azt is, hiszen a bizottság ezt is meg tudja, a 
társadalomba való beilleszkedés – ahogy ön mondta – úgynevezett lehetőségének a fokozatát. 

Ezek az emberek nem fognak hazudni, hiszen egyenként mindet meg lehet vizsgálni. 
Tessék hazakísérni Hajnal József urat, megnézni, hogy hogyan éli a mindennapi életét, és 
akkor meg lehet állapítani, hogy a társadalomba való beilleszkedése mennyire gátolt az ő 
esetében, és mennyire lenne szüksége, hiszen a leveléből világosan kiderült, hogy ő bármit 
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akar, hogy egy tejfölt hozzanak fel neki, azt is gyakorlatilag csak úgy tudja megtenni, hogy 
fizet érteni, mert már nincs olyan hozzátartozója, aki szívességből lemenne. De ez csak egy 
banális dolog, amit említettem volt 

Tehát úgy érzem, hogy lehet, hogy a törvénytervezetünkben esetleg túlzó a 25-szörös, 
lehet, hogy a törvénytervezetünkben az a dolog, hogy valaki alanyi jogon kapjon, az is, mert 
valóban kivehető úgy is, hogy akinek Heine-Medin-je volt, az kapja meg az alapdíjat, azon 
felül pedig a rokkantság mértékének fokában még kapjon pluszt. De ezt is lehet olyan 
értelemben, ha jó szándékkal állunk hozzá, módosítani, hogy nem az a kérdés, hogy kapott-e 
Heine-Medin-t, hanem a jelenlegi állapota, amiben van jelen pillanatban, és a több mint húsz 
év kimaradt rehabilitációs kezelés nyilván belejátszott, ez most milyen állapotnak felel meg, 
hány százalékos rokkantságnak felel meg. Mit tudnak az ilyen emberek dolgozni és az életben 
érvényesülni, és akkor tényleg a társadalmi beilleszkedési lehetőségét, az ilyen mindennapos 
kis problémáinak a megoldását is lehet vizsgálni, mert az, aki mankóval azért még saját maga 
le tud menni a közértbe, el tudja látni saját magát, az nyilván egy kisebb százalékú, vagy 
lehet, hogy azt mondjuk, hogy annak nem jár. De az, hogy ne tudjuk megvizsgálni ezeket az 
embereket ilyen szempontból, nem igaz, hogy nem lehet. Ez lehetséges. 

Én nem tudok mást kérni önöktől, kedves bizottság, minthogy mégis legalább azt 
támogassák, hogy a parlament elé kerüljön. Nem mintha attól sokkal több reménye lenne, de 
nem rólam van szó, nem egy ellenzéki képviselő hiúságáról van szó, hanem egy olyan 
embercsoportnak a nyomoráról van szó, szerencsétlenségéről van szó, amit úgy érzem, hogy 
igenis, a mostani államnak az ő lehetőségeihez képest segíteni kell. Ugyanis azok az ígéretek, 
hogy egyénileg majd segítünk, és majd ha ő beteg lesz, ez sem így működik. Hajnal úr végre 
elkerült Hévízre, abba a rehabilitációs intézetbe, de be kellett utaltatni mellé egy egészséges 
embert, akit ott – elnézést a kifejezésért – reggeltől-estig csicskáztat, azaz biztosított a 
lehetőség, hogy legalább el tudjon menni reggelizni, ebédelni, a vécére, stb., mert önmagától 
ez nem megy, és az egészségügyi intézményekben, bocsánat, de ez szanatórium volt, nincs 
olyan ellátó személyzet, aki ezt meg tudja tenni. 

Ezek az emberek mindenképpen hátrányosabban kell hogy leéljék az életüket, és úgy 
gondolom, hogy ha volt állami mulasztás, akkor az államnak van némi kártérítési felelőssége. 
Lehet vitatkozni annak mértékén, lehet vitatkozni, hogy ez egyszeri támogatás vagy 
részletekben legyen, de elmondta világosan a levelében is Hajnal úr, hogy neki minden olyan, 
ami egyáltalán az életének a kivitelezését jelenti, pluszpénzt jelent, amit neki nem áll 
módjában, annak ellenére, hogy neki egyébként ügyvédi képesítése van, tehát jogász. Hogy 
aztán ő most jár-e a bíróságra és tud-e valakit képviselni, ezt nem tudom, ezt majd Hajnal úr 
megmondja, ha tudja és akarja. 

Arra kérném a tisztelt bizottságot, hogy az előterjesztést találja legalábbis a parlamenti 
szintre alkalmasnak. Köszönöm. 

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

Bizottság! Ugyanúgy, ahogy jó fél évvel ezelőtt, most is kénytelen vagyok szólni. Egészen 
más hangnemben persze, mint akkor ezt megtettem. Azt elmondtam akkor, a szó, ha kell, 
megmarad végül is valahol. 

Viszont ami a mai napból számomra egyértelművé vált, igazából én ott nem látok 
tisztán, és ez végül is a döntésemet meglehetősen megnehezíti, hogy történt-e az akkori, 
valamikori magyar kormány részéről tényleges mulasztás. Ez jogilag megállja-e a helyét, 
teremt-e precedenst? Azt a magyar jog elkezdi-e átvenni, tehát a Nagy Kálmán professzor 
által jelzett „majd betódul akkor a kiskapun egy halom betegség” című helyzet előállhat-e, 
vagy pedig valóban arról van szó, amit a szakma bizonyos fokig képvisel, hogy valóban itt a 
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Heine-Medin kapcsán sem az oltások, oltóanyagok beérkezése, a gyógyszerelés, sem pedig a 
későbbi rehabilitáció nem volt megfelelő? Tehát ilyen értelemben ténylegesen történt-e a 
betegek ellátásakor olyan mulasztás, olyan az állami egészségügy által történt mulasztás, 
amelyért a magyar állam „perelhető”, vagy felelőssége van. Én ezt nem mondanám így, mert 
felelősséget nyilván vállal valamilyen szinten az állam, amikor ellátja az összes beteget, aki 
Magyarországon előfordul. Ez az egyik kérdés, amire fél évvel ezelőtt sem, és ma sem 
kaptunk választ, és nem is várok most erre gyors választ, viszont szeretném, ha ezt a kérdést 
nem söpörnénk le végleg az asztalról, hanem járjunk már utána. De ennek csak akkor van 
értelme, ha a szakma, mármint az a szakma, amely a minisztériumban ezt tudja vinni, 
megmondja ezt nekünk, halandó orvosoknak, mert én ehhez nem értek. Engem ezért szeretnek 
az autószerelők, mert felteszem a kezemet, és azt mondom, hogy „ez a ti szakmátok!” Ez az 
első kérdésem. 

A másik az, említette főosztályvezető úr, hogy 7 milliárdra taksálták alapban a 
legminimálisabb igényt. De ha megnézzük akár a gyógyszerkasszánkat, akár bármiféle 
ellátást, ez nyilvánvalóan átlagában egy nagyon nagy összeg. De amit jogosan elvár ez a 
betegcsoport, hogy az ő valóban speciális ellátási igénye, mondjuk kórházi ellátása 
megoldható legyen, utalok itt most alelnök úrnak a hévízi sztorijára is, ami egyébként tényleg 
egy kellemes történet, azt hiszem, ő is érintette már, én is elmondtam nagyjából, hogy egy 
egészséges embert kell beutalni. Tehát valaki megint hazudik, és ez így van a 
kétharmadunkkal két év óta, több mint két év óta, hogy bizony, ha kell segítség, akkor 
valakinek le kellene írni közülünk, háziorvosnak vagy egy reumatológusnak, hogy ő bizony, 
beteg, így ő is megkapja a helyet, és aztán gondozóként részt vesz a valóban betegnek, Heine-
Medin-es betegnek vagy esetleg más típusú betegnek az ottani gondozásában. Én ezt 
megértem, hogy elmentek külföldre, de ez nyilván nem megoldás. De az például, ha 
egyáltalán az első kérdésre az igent kimondtuk, akkor továbbmehetnénk abban, ha akarunk 
menni, hogy például minden minimálisan póluskórházban, tehát 3-as ellátási szinten, akkor 
maradjunk ennyiben, legyen egy olyan szoba, amely alkalmas arra, hogy az ilyen típusú 
betegeket – és akkor már nemcsak Heine-Medin-ről van szó, akkor már tágítottuk a 
lehetőséget – el tudják látni. Van például a Sclerosis multiplex is, most már ellátásról beszélek 
és nem kárpótlásról. 

Amikor be van írva, hogy combnyaktöréssel kerül be, de ott van, hogy alapbetegsége 
sclerosis multiplex, Heine-Medin és sorolhatnám tovább, akkor az HBCS-vel menjen, és 
rendelhessen ki akkor az adott osztály, mert meg fogja kapni a pénzt arra, hogy itt valóban 
egy magasabb, sokkal nagyobb munkát igénylő ellátásról van szó. Erről szó nincsen. 

Én valahol itt látnám a megoldást, mert arra is kell figyelni egy kicsit, amikor ebben 
gondolkodunk, hogy mondjuk a Heine-Medin-eseknek sem lenne az jó, hogy ők mondjuk 
most kapnak pénzt. Először elkezdik őket rengetegen mondjuk nem szeretni, de ezt 
megelőzendő, az ő kálváriájuk – ha mondhatom ezt így – elősegítheti más embernél is a 
gyógyulást, ha ebbe belemegyünk. De az, hogy pusztán ezek a válaszok, amelyeket én is 
ismerek, amelyeket az államtitkárság ad vissza akár Hajnal úrnak, akár a bizottságnak, nem 
elegendő ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni az ügyben. Még egyszer mondom: nem szigorúan 
Heine-Medin kérdésnek tekintem én ezt az ügyet, hanem alapvetően az egyéb súlyos 
mozgásszervi betegségeknek a kórházi, illetve ha kell, akkor krónikus ellátásában ez 
nyilvánvalóan más fajsúlyú tétel. De szerintem ez sokkal kevesebb, nem szolgál személyes 
pénzeket, nem kell miatta megfutnunk nem tudom, milyen köröket, hogy ők miért kapnak 
pénzt, mások miért nem kapnak, tehát az ablak nincs kinyitva. Az valóban nincs rendezve, 
hogy az ilyen súlyos betegségekkel mondjuk egy sebészeti vagy belgyógyászati osztályra 
érkező beteggel mi történik. Ez biztos, hogy így van, aki kórházat igazgat, az tudja, hogy ez 
így működik. Ezért is vannak egyébként ezek a speciális otthonok, de ha akut ellátást igényel, 
akkor arra bizony, indokolt lenne speciális HBCS-t adni, szakembert adni, hogy megfizesse az 
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OEP, amikor ilyen típusú beteget látnak el. Ma ez nem így van. Én itt látnék valami 
előremeneteli lehetőséget, ha egyáltalán rá merünk lépni erre az ösvényre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): A poliomyelitisnek három alaptípusa van. Ezek 

közül a legsúlyosabb az, amelyik bénulásokkal jár. Az akkori gyermekgyógyászati 
tankönyvek leírják a rehabilitációnak egyfajta módszereit, amelyekkel ez az állapot 
valamilyen mértékig javítható. Magyarországon akkor egyetlen vakcinációra volt lehetőség, 
az úgynevezett Salk-típusú vakcinára, amelyik egy injekciós vakcina volt. Nem járt száz 
százalékos szerokonverzióval, és a későbbiekben Sabin Nobel-díjat kapott, amikor igazából a 
szájon keresztüli vakcinálást bevezették Magyarországon, illetve nemcsak Magyarországon, 
hanem egész Európában. 

Ahhoz csatlakoznék, de tulajdonképpen az előbb is elmondtam azt, hogy vizsgáljuk 
meg, és folyamatosan vizsgáljuk meg a különböző betegségcsoportokat, akik maradandó 
károsodást szenvedtek el. Én is arra tudnék hivatkozni, hogy Amerikában, jelenleg nekem is 
megvan egy ilyen vastag könyvem, amelyik ezeket a kérdéseket tárgyalja, a betegeket 
osztályozza, és a betegeknek meghatározza azt a támogatását, amelyet az állam tud nyújtani. 
De a megrázó történetek mellett én a megrázó történetek ezreit tudom elmondani, mert 30-nál 
több éve kezelek leukémiás gyerekeket és csontvelő-transzplantált gyerekeket.  

Tehát ez egy olyan jellegű probléma, amelyiket kisarkítani és úgy definiálni, hogy aki 
ebben nem azonos állásponton van, az nem olyan jó ember, aki meg azonos állásponton van, 
az igen jó ember, az nagyon furcsa megnyilvánulás. Talán azt kell mondanom, hogy a 
kérdésnek nem valódi ismerője, a problémának nem valódi ismerője. 

Én azt gondolom, és azt javaslom, hogy a minisztérium vizsgálja felül ezt a kérdést, 
valóban állapítsa meg azt, a meghatározott szerv alapján, hogy milyen mértékben, milyen 
formában és kiknél lehet az életmódjukhoz megfelelő segítséget nyújtani. Azt gondolom, 
hogy ez gyakorlatilag a kötelessége is, és folyamatos kötelezettsége is. De azért elég szomorú 
lennék, ha azt gondolnám, hogy egy-egy betegségcsoporttal kapcsolatos törvénytervezeteknek 
sorban meg kell jelennie mondjuk az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága előtt, akik 
maradandó károsodást szenvednek, és hasonló jellegű probléma lehet, mert el kell mondanom 
azt is, hogy akkor minden bizottsági ülésen ezzel foglalkoznánk. 

Tehát azért akármennyire is a legmélyebb tiszteletem az itt jelen lévő, és úgy érzem, 
hogy az életében teljes életet élő - hiszen jogász lett belőle - beteg iránt, akihez úgy érzem, 
hogy maximum úgy tudok orvosilag közeledni, hogy megértem ezt a problémáját, hogy ennek 
a dolognak vannak határai, amelyeknek az átlépése nemcsak azért veszedelmes, amit Heintz 
képviselőtársam mondott, hogy akkor mindenki kérheti, hanem azért, mert visszamenőleg egy 
évvel vajon, van-e jogalapunk ilyen jellegű dolgot megcsinálni? 

Van-e jogalapja az Országgyűlésnek ilyen jellegű törvényt hozni? Akik súlyos 
betegségen átestek, egyébként akkor a Salk-vakcináció elvétve fordult elő, én is az orvoslás 
történelméből tudom, ott olvastam el, amikor szakvizsgára készültem, visszamenőleg 40 évig 
elolvastam a magyar orvoslásban megjelenő összes folyóiratot. Tehát azt gondolom, hogy ezt 
azért mérlegeljük ennél a kérdésnél, és ne tekintsük az emberség próbájának, hogy vajon, 
valaki hogyan válaszol erre a kérdésre, akár hogyan szavaz erre a kérdésre. Azt gondolom, 
hogy mivel ez a dolog felvetődött, az illetékes egészségügyi szerveknek ki kell alakítani 
egyfajta állásfoglalást, amely segítséget nyújthat ennek a problémának a megértéséhez, illetve 
kezeléséhez. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Garai képviselő úr! 
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DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Mondhatnám egy nyelvtani 
megközelítéssel, hogy két kötőszó közül lehetne választani: az „és” és a „vagy” között. A 
törvényjavaslattal azt kell mondanom, hogy alapvetően egyetértek. Kétségtelen, hogy 
bizonyos feltételrendszernek meg kell felelni, és bizonyos tágulási lehetőségek vannak, 
amelyek éppen szűkítik a lehetőségeinket. 

Úgy gondolom, hogy egy olyan speciális bizottság a miénk, ahol elsősorban ezeket a 
szakmai kérdéseket kell áttárgyalnunk. Azzal együtt, hogy mondjuk az egész országért 
felelősséggel tartozunk, és ebbe beletartozik mondjuk egy költségvetésnek is a 
végrehajthatósága, erre szoktam azt mondani, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet, de mégis 
egy kicsit könnyű, hogy ha szakmailag valamiben megegyezünk, akkor az ahhoz szükséges 
feltételrendszert már nem nekünk kell előteremteni, mert mi nem annak a bizottságnak a 
tagjai vagyunk. 

Egyébként nekem is volt egy interpellációm, és akkor azt kell mondanom, hogy az 
„és” kötőszó, amit Heintz képviselőtársam mondott, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, 
hogy ez a fajta anyagi megközelítés, amit alelnök úr mondott, bizonyos életviteli problémák 
megoldásában egy jelentős segítséget nyújthat a mindennapokban. Ugyanakkor szintén azzal 
is egyetértek, amit te mondtál, hogy bizonyos speciális terápiás szituációk fennállása esetén 
valóban szükség lenne megfelelő infrastrukturális feltételrendszer létrehozására, megfelelő 
finanszírozási HBCS-re, ahogy mondtad. 

Tehát úgy gondolom, hogy most előhoztuk szakmailag mind a két lehetőséget és mind 
a két oldalát ennek a kérdéskörnek, és azt mondom, hogy azzal, hogy ha ezt a javaslatot 
általános vitára alkalmasnak minősítjük, én meg fogom szavazni, azzal direkt vagy indirekt 
módon akár a társadalom figyelmét fel tudjuk erre hívni. Nem gondolnám, hogy a 
minisztérium részéről nem volna egy pozitív emberi hozzáállás, itt ezt hallottam, ugyanakkor 
más minisztériumok vagy más döntéshozók részéről ez a fajta nézőpont-befolyásolás vagy 
éppen alakítás a részünkről egyfajta nagyobb lehetőséget, és lehet, hogy nagyobb sikerességet 
hozhatna létre. 

Tehát azt mondom, hogy vannak pozitív elgondolások, nyilvánvalóan vannak 
nehézségek, de ezt valahogy vigyük tovább, és próbáljunk közösen pozitív megoldásokat 
találni. Úgyhogy a magam részéről támogatom a javaslatot is, és azt a fajta variációt is, hogy 
az intézményesített formában is próbáljunk segíteni az ilyen betegeken. És valóban, ahogy itt 
az orvos kollégák is mondták, hogy nemcsak ezen diagnózis, hanem más diagnózisok esetén 
is előfordulhat, hogy ezek a betegek olyan speciális ellátásra szorulnak, más diagnózissal, 
amihez jelen pillanatban nem minden tekintetben van megfelelő feltételrendszer és 
infrastruktúra. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Iván professzor úr! 
 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon tanulságosnak tartom a 

mostani ügyet, és az ügyhöz kapcsolódó reflexiókat. A magam részéről sok évtized 
tapasztalata alapján is ugyancsak mondhatom, hogy ez egy speciális előterjesztés speciális 
felvetése, de azzal értek egyet, és nagyon fontosnak tartom, ebből az a tanulság is le kell hogy 
szűrődjék, amit Nagy Kálmán professzor úr mondott, hogy az egész kérdéssel kapcsolatosan 
kiterjesztetten egy felülvizsgálat és egy felülgondolkodás kell. Igenis, miniszteriális szinten, a 
szakmai kollégiumok bevonásával meg kell nézni, hogy melyek azok a szakmai területek, 
szakmai működésbeli kérdések, amelyek hasonló vagy még ennél súlyosabb kérdéseket is 
felvetnek. Amilyen volt például a vastüdő kérdése, hányan voltak vastüdőben, most már azt 
hiszem, elenyésző számban, talán egy-két ember van vastüdőn. 

Tehát ezek nagyon súlyos problémákat vetettek fel, mert az egészség és a szociális 
ellátás határán ezek ötvözötten okoztak rendkívüli nehézségeket, gondokat. A szakma nem 
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tudta eldönteni, hogy mit lehetne és mit kell tenni. Tehát egy sokkal magasabb szintű, tényleg 
közösségi, állami, kormányzási és szakmai felelősségek és kötelességek kerülnek előtérbe. 

Tehát rendkívül sok probléma van, és várhatóan még több lesz az úgynevezett 
környezeti ártalmak következményeként. Rendkívül súlyosak a jatrogéniából származó, ma 
még fel sem tárt következmények. Valljuk be őszintén, az orvoslás diagnosztikailag és 
monitorozásban is nagyon beszűkíti a felelősen szakmailag követett ügyeket, tehát átsiklik 
rajta, és besorolja valahová, majdnem azt lehet mondani, hogy az idősödő társadalom 
idősödési problémáival, a környezetváltozásoknak, ártalmaknak a sokaságával, teljesen új 
típusú infekciók, toxikus dolgok sorozatával. Ezzel nekünk a jövőben vagy a jövő számára 
tanulságként számolnunk kell, tehát kell bizonyos állásfoglalást hoznunk ahhoz, hogy ahogy 
volt egy atombombatámadás és annak következményei, igaz, hogy most éppen nincsen 
atombombatámadás, de ez egy óriási felelősség, hogy valóban ilyen kérdésekben a várható, a 
jelenlegi dolgok megoldásában ütemszerűen, de előkészítő, megelőző vagy ellátó rendszerbeli 
tágítás, fejlesztés szakmaiságát, gazdasági, pénzügyi vonatkozásait és kompetencia 
vonatkozásait megpróbáljuk megközelíteni. Kétségtelen, hogy ez, ami itt előterjesztésre került 
alelnök úr részéről, a magam részéről egyik oldalról feltétlenül a humánus orvoslás 
szemszögéből jelent a magam számára is lelkiismereti kérdést, hogy vajon, hogyan döntsek. 
Mert egy ember ügyében is, ha elmulasztunk valamit és nem adjuk meg, ami minimum 
lehetséges, akkor az lelkiismereti kérdés, és nem elsősorban anyagi vagy gazdasági kérdés. Az 
anyagi vagy gazdasági kérdést képviselő kormányzat és a kormányzásnak a szakterületei, a 
tárcák különböző szempontjai és az összgazdasági és az összállami felelősség kérdésében 
persze, ezek nagyon kicsi problémáknak tűnnének. Egy ember ellátásának a kérdése is 
lelkiismereti kérdés és szakmai feladat. 

Úgyhogy én hajlandó vagyok arra, hogy én tartózkodom abban, hogy most ebben mit 
döntünk, és hogyan döntünk, mindenképpen fontosnak látnám a parlament felé továbbvinni 
valamilyen szinten, hogy ott tárgyalásra kerüljön, jóllehet nem lesz döntés és nem lesz olyan 
döntés, amely jó lenne és hasznos lenne és határozottan kielégítő lenne, de mint kérdés, 
felvetődne és bekerülne a parlamentáris szintre is. 

A másik dolog ez a felülvizsgálat, ez az áttekintés. Nagyon fontos, mert besoroltuk 
magunkat a HBCS-kategóriákba, ember legyen a talpán, én ezt merem mondani, aki a HBCS-
kategóriákon belül, protokollokon belül minősíteni tudja a legmodernebb eszközökkel is a 
diagnosztikai biztonságot. Nem lehet, és ez teljesen attól függ, hogy milyen konvencióink 
vannak, milyen magatartás, és ki az, aki ezt minősíti. 

Összefoglalva a magam véleményét: azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdésről van 
szó, méltónak tartanám magunkat ahhoz, hogy ez továbbmehessen a parlament elé. 
Kétségtelen viszont az, hogy a következő lépéshez meg kell adni az alapozó véleményt és 
állásfoglalást a szakma, a tárca és a kormányzat felé. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy miután az előző napirendnél is erre 

lehetőség volt, Hajnal úrnak nagyon röviden 2-3 percben szeretnék szót adni, utána kérném a 
főosztályvezető úr részéről a reflexiót. 

 
DR. HAJNAL JÓZSEF, a Heine-Medin-es betegek képviselője: Köszönöm szépen. 

Az, hogy ideültem a minisztérium képviselője mellé, az már önmagában egy biztató jel, hogy 
nem székek választanak el minket egymástól. 

Azt gondolom, senki nem kételkedik Nagy Kálmán professzor úr jó ember voltában és 
az itt ülő emberek jó ember voltában. Volt egy mondat, amit tetszett mondani, hogy ön 30 éve 
kezel leukémiás betegeket. Minket pedig 30 évig nem kezelt senki. Ez óriási különbség 
abban, hogy miért pont ezt a csoportot emeltük ki, az egyébként persze jogosan kártérítésre 
szoruló vagy majdan szoruló betegségcsoportok közül. 
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Tehát én szerencsére megtehettem azt, hogy időnként egy-egy segítővel elmentem a 
’90-es évektől kezdve Hévízre vagy Harkányba, de mindig csak segítővel. Ott a gyógytornász 
kisasszonnyal és a masszőrlegénnyel együtt találtuk ki, hogy hogyan kellene engem kezelni, 
mert fogalmuk nem volt arról, hogy egy felnőttkori Heine-Medin-bénult embert hogyan kell 
kezelni, mert nekem az a kezelés, amit a bányász bácsi meg a fonó néni kapott Hévízen, az 
nekem nem volt eredményes. 

A másik, amit szeretnék mondani, hogy elkeserítőnek vagy szomorúnak tartom, hogy 
7-7 milliárd forint olyan nagy összeg lenne, akár az egészségügy, akár az ország 
költségvetését illetően. És egy aggályom van még, hogy addig-addig tetszenek majd 
vizsgálgatni a dolgot, amíg már nem lesz kit vizsgálni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, főosztályvezető úr! 
 
DR. CZAPPÁN ISTVÁN főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Én úgy is, mint a minisztérium képviselője, csak azt tudom mondani, hogy 
az itt most elhangzottak önmagukért beszéltek. Ehhez nem tudok és nem is akarok semmi 
néven nevezendő reflexiót vagy kiegészítést fűzni. 

Egyetlenegy, Hajnal úr, hogy vegyük úgy, hogy ez a szék nem elválaszt… (Dr. Hajnal 
József: Virtuális.), hanem összeköt bennünket, és amíg tényleg ez az effektív fizikai valójában 
meg tud valósulni, addig kérem, gondolkozzon azon, hogy melyik betegcsoporttól vegyük el 
azt a 7,7 milliárd forintot, amit adott esetben oda tudunk adni boldog örömmel önöknek. Mert 
pillanatnyilag az egészségügyön belül ez a lehetőség. Zárt összeg, és ezt nem én találtam ki és 
nem mi, hanem ez az egészségügy közgazdaságtanának az alapja, hogy ha a források nem 
állnak korlátlanul rendelkezésre, ennek ellenére mi eldöntjük, hogy valakiért úgymond bármi 
áron teszünk valamit, és most a „bármi áron”-t nem a szép erőfeszítések és a nagy szavak, 
hanem a pénz jelenti, akkor sajnálatos módon tudomásul kell venni azt, hogy az ehhez 
szükséges pénzt valahonnan vagy valakitől mástól kell elvenni. 

Köszönöm szépen, és én bízom benne, hogy ez csak egy átmeneti állapot. Köszönöm 
szépen. 

 
DR. HAJNAL JÓZSEF, a Heine-Medin-es betegek képviselője: Csak attól félek, hogy 

perek százai indulhatnak majd meg, ha ez a bizottság nem bocsátja tovább ezt a javaslatot a 
parlament elé. Félő, hogy akkor sok-sok per veszi kezdetét Magyarországon, és aztán még 
többe kerül majd az államnak, mintha a parlament módosító indítványokkal vagy valamilyen 
más módon, mégiscsak tető alá hozna valamilyen törvényt, ami megnyitná az utat végre, hogy 
ezek az emberek az utolsó éveiket emberhez méltó körülmények között éljék le. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt a tárgysorozatba-vételről szavaznánk, úgy 

gondolom, hogy levezető elnökként sok beszéddel és sok gondolattal nem terheltem az utóbbi 
időben önöket és senkit, ennek ellenére úgy gondolom, hogy ez a bizottság – az albizottsággal 
kiegészülve – ilyen és ehhez hasonló problémákkal sokkal többet foglalkozott, mint a 
parlament bármelyik bizottsága. Az albizottság ülésein több - nem fogom felsorolni, hogy 
melyik - fogyatékkal élő és különböző betegségben szenvedő betegségcsoportot tárt, 
térképezett fel, az ő képviselőik jelenlétében, melyet továbbított az illetékesek irányába. Tehát 
ezt a munkát is aktivizáltuk. 

Ezzel kapcsolatosan is látszólag egy humánus, de mégis nem biztos, hogy mindenben 
emberségesnek mondható döntés születik adott esetben. Engem, mint a bizottság elnökét, a 
tárca részéről is, tanácsadó úron kívül is ért megkeresés, amelyben államtitkár úr, 
főosztályvezető asszony tájékoztatott egyáltalán nem elutasítóan, de szakmai értelemben erről 
a kérdésről. Ezen túlmenően az Országos Rehabilitációs Intézettől is kaptam hasonló anyagot, 
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azokkal a levelezésekkel, amelyeket ők a biztosítóval folytattak, és szakmailag 
véleményezték. 

Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos elemről nem esett szó itt a bizottság eddigi 
ülésén, hogy az természetes, hogy a bizottságunknak ez a hatósugarába és a kompetenciájába 
tartozik, de úgy gondolom, hogy a szociális bizottság irányába legalább ugyanilyen 
értelemben tartozik ez a probléma, amelynek egyébként jobbikos elnöke van, szeretném 
alelnök urat erről tájékoztatni, biztosan tudja is.  

Azért mondom azt, hogy én úgy gondolom, hogy sokkal szélesebbre kell ezt a kaput 
nyitni, sokkal szélesebbre kell ezt a tájékoztatást nyitni. Többek között egyetlen mondatot 
olvasok fel, nem mondom meg, hogy kitől, mert ez nem lenne korrekt, hogy: „Egyelőre 
költségvetési és jogszabályi előkészítési hiányosságok vannak többek között a tekintetben, 
hogy erről a kérdésről felelősséggel, érdemben, igenlően továbbvíve lehessen dönteni, éppen 
az előbb említett többi, ugyanilyen problémával küszködő, betegséggel küszködő 
betegcsoportok és embertársaink ügyében is felelősséggel tartozunk, úgy gondolom, 
mindannyian.” 

Ezen túlmenően, a múltkor, amikor nem vettük tárgysorozatba, Navracsics miniszter 
úrhoz, Szócska, Soltész államtitkár urakhoz eljuttattuk ezt az anyagot, ami az akkori 
bizottságon volt, hogy felhívjuk a figyelmet a költségvetési és egyéb döntéshozás, jogalkotás 
irányába is erre a problémára, erre rávilágítsunk, felhívjuk a figyelmet. 

Tanácsadó úrtól azt kérném, hogy az itt elhangzottakra mindenképpen még most, a 
parlamenti ciklusnak ebben az idejében kérnénk a minisztérium részéről egy újabb reflexiót, 
miután önt jelölték ki képviselőként, hogy reflektáljon, reagáljon erre a kérdésre, nem fogjuk 
levenni a napirendről, erre Gyenes Géza alelnök úr a biztosíték (Derültség.), legalábbis én 
nyugodtan mondhatom, úgy gondolom, hogy így van, mi ezt fontosnak tartjuk. Ennek ellenére 
úgy gondolom, hogy ezeket a gondolatokat mindenképpen el kellett mondani, és ugyanígy el 
fogjuk juttatni mind a három helyre, mint ahogy eljuttattuk korábban is ezeket az írásos 
anyagokat. 

Szavazás a tárgysorozatba-vételről 

Lezárnám a vitát. Megkérdezem, hogy ki az, aki támogatja ennek a törvényjavaslatnak 
a tárgysorozatba-vételét. Aki igen, kérem, szavazzon igennel! (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 11 tartózkodás. 

A bizottság nem támogatta a tárgysorozatba-vételt. 
Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét. 

Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó 
középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos 
teljesítéséről (2007-2010) címmel benyújtott J/7271. számú jelentés 

Folytatjuk a bizottság munkáját, és rátérünk a harmadik napirendre, nevezetesen az Új 
Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó középtávú 
intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről (2007-2010) 
címmel benyújtott jelentés, mely J/7271. számon lett benyújtva, az általános vitára bocsátásról 
döntünk.  

Tisztelettel köszöntöm a harmadik napirendi pont előadóit. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának fogyatékosságügyi főosztályáról Szőke László főosztályvezető urat 
köszöntöm tisztelettel, Garamvölgyi Annamária és Csáder Adrienn főreferens jelenlétét 
jelezte még a minisztérium. Nem olvasnám fel név szerint, akiket itt felsoroltak, majd ha 
hozzászólnak, kérem, hogy mutatkozzanak be. 
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Rátérünk ennek a napirendnek a tárgyalására. Az írásos anyagot mindenki megkapta. 
Én elsőként főosztályvezető urat kérném meg, hogy tájékoztasson bennünket erről a 
jelentésről. 

Dr. Szőke László főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma)) szóbeli 
tájékoztatója 

DR. SZŐKE LÁSZLÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mindenekelőtt úgy is, mint főosztályvezető, de emberként is 
szeretném kifejezni őszinte elismerésem és nagyrabecsülésem azért a rendkívül alapos, 
minden részletre kiterjedő munkáért, amit itt tapasztalhattam. Nekem nagy öröm volt hallgatni 
azt a részletes vitát, azt a körültekintő állásfoglalást és véleménynyilvánítást, aminek itt tanúja 
lehettem. Ennyit az előzményekről. 

Ha megengedik, röviden tájékoztatnám önöket a jelentés előzményeiről, illetve hogy 
egyáltalán mi alapozza meg azt, hogy egy ilyen jelentés kerül a tisztelt bizottság, majd pedig 
reményeink szerint a parlament plenáris ülése elé. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. törvény kimondja, hogy az Országgyűlésnek Országos Fogyatékosügyi Programot kell 
alkotnia. A jelenleg hatályos Országos Fogyatékosügyi Programról a 10/2006-os 
országgyűlési határozat rendelkezik, amely hétéves időtartamra, a 2007-2013-ig terjedő 
időtartamra határozza meg a fogyatékosságügyi szakpolitika célját, illetve alapvető irányát. 

A program végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről konkrét intézkedési tervet 
készítünk, amely egy meghatározott időszakra határozza meg a program végrehajtását 
szolgáló feladatokat, konkrét feladatokat, a felelősök és források megjelölésével. 

Egy ilyen középtávú intézkedési terv a mostani jelentés tárgyát képező 2007-2010 
közötti időszakra tartalmazott rendelkezéseket. 

Még fontos elmondanom azt, hogy az Országos Fogyatékosügyi Program, valamint az 
említett 1998. évi XXVI. törvény a kormány kötelezettségévé teszi, hogy tegyen jelentést az 
Országgyűlés felé a fogyatékosügyi program végrehajtásáról. Ez a jelentés fekszik most önök 
előtt, ami tulajdonképpen a tárcák beszámolói alapján készült a fogyatékosságügyi főosztály 
koordinálása mellett, és ez a jelentés a fogyatékosügyi program 2007-2010 közötti időszakára 
vonatkozó célok, illetve feladatok végrehajtását tartalmazza. 

A jelentés szerkezetét tekintve követi az adott időszakban hatályos intézkedési terv 
szerkezetét, a következő területeken tartalmaz intézkedéseket: a fogyatékos személyek és 
családjaik életminőségének a javítása érdekében tett intézkedések, a társadalmi szemlélet 
formálása a fogyatékos személyek érdekében, a társadalmi befogadásuk előmozdítása 
érdekében, a társadalmi életben való aktív részvételüket célzó intézkedéseket úgyszintén 
tartalmazza a jelentés, de tartalmazza a rehabilitáció, illetve az autizmussal élők problémáival 
kapcsolatban a megtett intézkedéseket is. 

A jelentést megtárgyalta az Országos Fogyatékosügyi Tanács is, és a Fogyatékosügyi 
Tanács támogatta azt, azzal, hogy kerüljön kiegészítésre a jelentés nem csupán az elért 
eredményeket tüntesse fel, hanem a meg nem valósult feladatokat is tartalmazza. Ezért egy 
újabb egyeztetést folytattunk a különböző tárcák között, és ilyen kritikus megállapításokat is 
tartalmaz immár az önök előtt fekvő jelentés. 

Ennek a lényege az, hogy legyen viszonyítási alap, legyen összehasonlítás a későbbi 
beszámolók kapcsán, legyen összehasonlítás a később elért eredmények bemutatásakor, 
tudjuk azt, hogy honnan indultunk, és tudjuk azt, hogy mit értünk el a program további 
időarányos teljesítéséről szóló majdani beszámolás során. 

Alapvetően ezekről szerettem volna önöket tájékoztatni, és kérem önöket, hogy a 
tisztelt bizottság a jelentést vitassa meg, és támogassa annak általános vitára bocsátását. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy az előterjesztők részéről a 

bizottság megkérdezése előtt önöknek lenne-e vagy van-e még valami főosztályvezető úr 
mellett. (Nincs jelzés.) Akkor a bizottság tagjait illeti a kérdezés, reflexió, véleményalkotás 
lehetősége. Alelnök asszony! 

Kérdések, észrevételek, válaszok 

DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon nagy figyelemmel olvastam 
és azt kell mondanom, hogy teljes erőmmel támogatom és nagyra becsülöm azt a munkát, 
amelyet végeztek. És amit még az egészhez én hozzá tudnék tenni, vagy amit nagyon 
szeretnék és amit nagyon fontosnak tartok, az, hogy az iskolában a gyerekeinket és a 
családban a gyerekeinket és az egész szemléletünket alakítva rendkívüli fontosságú lenne, 
hogy úgy neveljük fel, és úgy tudjuk őket megtanítani, hogy azokat az embertársainkat, akik 
mellettünk élnek és nem biztos, hogy pontosan ugyanolyanok, mint mi, hiszen valamilyen 
fogyatékkal élnek, úgy kezeljük, mint az egészséges gyermekeket, az egészséges 
embertársainkat. Úgy gondolom, hogy ez talán a gyerekeknél a legjobban elérhető, hiszen 
ahol példák vannak rá, ahol együtt tanulnak, együtt játszanak, együtt élnek, ez egy teljesen 
természetes dolog lesz. 

Én kívánom, hogy ehhez a munkához olyan erő, energia, kitartás legyen, a mi 
részünkről pedig mindenképpen a teljes támogatottság, hiszen az önök munkája, a rendkívül 
értékes munkája rendkívül fontos számunkra. Nagyon szépen köszönjük. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Elnök 

úr, ha megengedi, szeretnék a felvetésekre külön-külön reagálni, hogy ne sikkadjon el. 
 
ELNÖK: Jó, ezt támogatom. Tessék parancsolni! Főosztályvezető úr erre reflektál, és 

minden kérdésre azonnal. 
 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Én 

magam is és a tárca is maximálisan egyetért azzal, hogy valóban a fogyatékosok társadalmi 
befogadását gyermekkorban, minél fiatalabb korban kell elkezdeni. Ennek érdekében is 
igyekszünk lépéseket tenni. Szeretném elmondani, hogy a tárcánál dolgozik egy látássérült 
kolléga, aki úgymond a szolidaritás nagyköveteként fejti ki a tevékenységét. A feladata az, 
hogy járja az ország középiskoláit és mindenütt elmondja, hogy milyen problémával 
szembesül ő, mint fogyatékos ember, és milyen téren igényli a többiek, úgymond az épek 
társadalma segítségét. 

Ezen kívül pedig nagyon komoly szerepet tulajdonítok én magam is az úgynevezett 
esélyórák intézményének, ahol úgyszintén a különböző fogyatékossági csoportok képviselői 
tájékoztatják az általános és középiskolák tanulóit, hogy milyen problémákkal szembesülnek a 
fogyatékos embertársaik, milyen segítséget igényelnek, és hogyan lehet nekik a 
leghatékonyabban segíteni. 

Szeretném még elmondani azt is, hogy természetesen sok minden történt a 
beszámolási időszak alatt, de az elért eredményekkel nem lehetünk teljesen elégedettek. Új 
intézkedési tervünk van, amelyet a kormány az 1056/2012-es határozatával fogadott el, és 
ebbe az intézkedési tervbe bevettük azokat a feladatokat, amelyek a jelentésben úgy 
szerepelnek, hogy nem valósultak meg. Szeretnénk ezeket továbbvinni, így például ennek a 
jelentésnek, az új intézkedési tervnek fontos szerepe van abban, hogy növelni kívánjuk az 
integrált oktatást biztosítani tudó intézmények számát, és tulajdonképpen minden lehetséges 
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módon igyekszünk hozzájárulni azokhoz a törekvésekhez, amit képviselő asszony is említett. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Iván professzor úr! 
 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Rendkívül fontosnak tartom ezt az összefoglalót, és 

egyben a gondolatmenetét is. Egyetlenegy dolgot szeretnék jelentéstartalmi szempontból 
javasolni, hogy felvetődött, illetve az előterjesztők megjegyzik itt az 1. oldal utolsó 
bekezdésében, hogy a fogyatékossággal élő emberek.  

Ha fogyatékos személyekről beszélünk, a mai korszerű, elfogadható és sok 
szempontból jelentéstartalmában többet jelentő „fogyatékkal élő” kifejezést érdemes 
használni, és én ezt javaslom is, hogy ezt használjuk, tekintettel arra, hogy ma már ez 
világviszonylatban, Európa-szerte, hazánkban is szakmailag, társadalmilag elfogadott. Sok-
sok éven keresztül vizsgáltam a szenzoros deprivációs hatásokat, mind a látás, mind a hallás 
vonatkozású szenzorosan deprivált emberek ügyét, és nem véletlen, hogy nagy 
rokonszenvvel, illetve fontossági sorrendben az elsők közé sorolt kérdésnek tekintem magam 
is ezt az összefoglalót, illetve a beszámolóhoz fűzött gondolatokat. Köszönöm szépen. 

 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ: Köszönöm szépen. Elnök úr, ha megengedi, erre a kérdésre 

kolléganőm, Garamvölgyi Annamária válaszolna. 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
GARAMVÖLGYI ANNAMÁRIA (Emberi Erőforrások Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót. Hadd válaszoljak Iván professzor úrnak. A „fogyatékkal élő” kifejezés katonai 
kategória. Valamikor valóban használatos volt, de ez egy elfogyó állományra vonatkozik, 
tehát ha ma ezt használjuk, akkor ahogy Hegedűs Lajos úr, a MEOSZ elnöke szokta 
fogalmazni, úgy érzi, hogy valamije hiányzik, tehát valamije elfogy.  

Valóban használatos ez a fogalom, de nem erre a rétegre, tehát a fogyatékossággal élés 
a helyes terminológia, és engedje meg, hogy ezt azért is mondjam, mert szakmabeli újságíró is 
vagyok, és van egy szakosztályunk a MÚOSZ-ban, amelyiknek ez is a feladata, hogy 
bizonyos szempontból alakítsuk a közvéleményt, és formáljuk ezen a téren a terminológiai 
meghatározásokat. 

Tulajdonképpen nem sok a különbség, de mégis, úgy érzem, hogy egy picit 
megsértjük az illetőt, amikor azt használjuk, hogy valaki fogyatékkal él, hiszen mije fogy el, 
vagy mije hiányzik?  

Tehát én csak ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm szépen, hogy szót 
kaptam. 

 
ELNÖK: Professzor úr! 
 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Reflektálni szeretnék. Köszönöm szépen ezt a 

határozott kiállást, azonban a szakmákban, a neurológiában, a pszichiátriában, a pszichiátriai 
és a szociológiai vonatkozású témákban ma már szerte a világon nem katonai terminológiának 
tartjuk, hanem a fogyatékkal élők egész rendszerére gondolunk, és meg kell azt is mondanom, 
hogy ráadásul itt kettősen jelenik ez meg ebben az előterjesztésben, összefoglalóban, hogy a 
fogyatékos személyek. A fogyatékos személy éppen azt eredményezi, annak a vonzatát, annak 
az asszociációját, amiről tetszett beszélni. 

Tehát én a magam részéről változatlanul kitartanék amellett, hogy a fogyatékkal élők, 
legfeljebb annyit lehet módosítani, hogy a fogyatékossággal élők, de a fogyatékos személyek, 
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a fogyatékos személyek társadalmi életében stb. én ezt mellőzném, és javaslom is ennek a 
gondolatát. Szakmai kollégiumaink, szakmai konferenciáink emellett tették le a voksot, és én 
merem mondani, hogy szakmai szinten is, nemzetközileg is elfogadottabbnak tartjuk, nem a 
katonaságra vonatkozóan fogadjuk el. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bábiné képviselő asszony! 
 
BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Én is köszöntöm önöket, és ahogy az 

összefoglalót áttanulmányoztam, több dolog is megfogalmazódott bennem. Csatlakozom 
alelnök asszony véleményéhez, hogy valóban milyen fontos minél fiatalabb korban elkezdeni 
a gyerekeink nevelését ilyen szempontból, hogy a fogyatékossággal élőkre jobban 
odafigyeljenek. 

A választókerületemben, ahonnan jövök, Vácról, ott gyakorlatilag nem telik el úgy 
hét, hogy ne legyen valami fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos program, gondolok itt a 
siketekre, vakokra, mozgáskorlátozottakra, és mindig örömmel látom, hogy nagyon sok 
gyerek és fiatal vesz részt rajta, ép gyermek és fiatal, és nagyon jól megtalálják egymással a 
hangot. 

Tehát meg is ragadnám az alkalmat, főosztályvezető úrtól majd egy elérhetőséget 
szeretnék kérni, a választókerületemből a hozzám fordulók problémájával szeretnék tovább 
fordulni önhöz. Lenne egy javaslatom itt az intézkedési terv autista személyekkel kapcsolatos 
összefoglalójával kapcsolatban. Érdemes lenne végiggondolni az egyházak részvételét például 
az autizmussal élők fejlesztésében vagy éppen a siketek, vakok gondozóotthonának a 
megteremtésével kapcsolatban. Nagyon szívesen állok az önök rendelkezésére. Pont a múlt 
héten beszéltem ezzel a témával kapcsolatban Beer Miklós püspök úrral, és azt tudom, hogy 
püspök úr nyitott. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérném a választ, főosztályvezető úr! 
 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Nagyon szépen 

köszönöm képviselő asszony felvetését. Nagy örömmel teszek eleget a kérésének, és nagyon 
szívesen segítek mindenben, amiben csak tudok. A tárca is nagyon fontosnak tartja az 
egyházak szerepét a fogyatékossággal élők életminőségének a javításában. Itt különböző 
intézmények működtetésétől elkezdve sok minden másról is szó van. Igenis, valóban fontos 
az olyan karitatív szervezetek, mint az egyházak, és valóban az a tevékenység, amit az 
egyházak kifejtenek e tekintetben. 

Ennek már több évtizedes hagyományai vannak. Mi mindenképpen számítunk az 
egyházak tevékeny közreműködésére, akár például most is tárgyalásban vagyunk, egy autista 
lakóotthon egyház általi működtetéséről, és mi tényleg őszinte elismeréssel vagyunk az 
egyházak e tevékenysége iránt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, van-e még kérdés? (Nincs jelzés.) Az utolsó 

kérdés feltételének a jogát mindig magamnak szoktam megtartani. Én annyit szeretnék 
kérdezni, hogy tartalmazza ez a jelentés, hogy a fogyatékosok fogászati ellátásának a 
protokollja. Ez idáig még nem került tulajdonképpen kidolgozásra. Ez engem személyesen is 
érint, nagyon sok ilyen problémával küzdünk az általam vezetett intézményben is többek 
között, hogy ez mikorra várható, hogyan, milyen formában? 

Erre azért hívnám fel a figyelmet, mert ebben valamilyen nagyon egységes 
állásfoglalást kellene országosan kiadni, tudniillik mindenki ódzkodik az ilyen problémával 
küszködő betegek fogászati ellátásától, és ez egy nagyon-nagyon nehéz probléma, nagyon sok 
esetben adott esetben akár narkózisban vagy valamilyenfajta egyéb beavatkozásban kell őket 
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ellátni. Ez mikorra várható? Ugyanis azt írja a jelentés, hogy ennek a kidolgozása 
folyamatban van. 

 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Erre a 

kérdésre konkrét időponttal nem tudok válaszolni, azt viszont határozottan állíthatom, hogy 
komoly törekvések vannak a fogászati ellátás, a súlyosan fogyatékosok fogászati ellátásának a 
lehetőségének a biztosítására. Olyannyira, hogy a közelmúltban tárgyalásokat folytattunk 
például a Norvég Alap népegészségügyi programjában való részvételről, és az egyik cél 
pontosan az, hogy legalább megyei szinten jöjjön létre egy olyan egészségügyi intézmény, 
amelyik képes egy speciális körülmények közötti ellátás biztosítására. 

Gondolok itt arra, hogy autizmussal élők, értelmi fogyatékosok esetében a fogászati 
beavatkozás csak altatásban történhet. Ezért fontosnak tartjuk, hogy legyen legalább 
megyénként egy olyan akadálymentes, tehát minden tekintetben, fizikai és 
infokommunikációs értelemben egyaránt akadálymentes egészségügyi intézmény, amely 
képes erre a speciális ellátásra. Úgy a személyi, mint a tárgyi feltételek vonatkozásában. 

Tehát konkrétan hogy ez mikor történik meg, azt nem tudom megmondani, de nagyon 
komolyan gondoljuk azt, hogy belátható időn belül ennek a gyakorlati megvalósítására is sor 
kell hogy kerüljön. 

 
ELNÖK: Elnézést, hogy nem tettem fel a kérdést teljességében az első pillanatban. Ne 

haragudjon, mert biztos, hogy a válasz is erre érkezik. Tehát adott esetben egy olyan 
problémával állunk szemben, hogy gyermekek, felnőttek, pszichiátria, stb., most nem akarok 
belemenni a részletekbe, hogy tulajdonképpen megoldott ez a kérdés, de ezt azért praktikus 
jogszabályilag is szabályozni, mert adott esetben nagyon sokszor előfordul, hogy nem akarják 
bizonyos osztályok az osztályos hátteret biztosítani ennek az ellátásnak a biztosításához. 
Adott esetben, hogy akkor konkretizáljam, gyerek esetében gyerekosztályos, pszichiátriai, 
vagy éppen intenzív, vagy szubintenzív háttér, tehát ezt azért praktikus jogszabályban leírni, 
hogy mert akkor nincs kibúvó alóla, és tulajdonképpen biztonsággal ellátható. Ha ugyanis egy 
ilyen beteget ambulanter látnak el fogyaték mellett, megfelelő kísérlet nélkül, várni kell, 
ébreszteni kell, stb., tehát mindenki érti, hogy mire gondolok. 

Azért praktikus ezt jól körülhatároltan megfogalmazni, mert ez szerintem nagyon 
fontos a mindennapi gyakorlat szempontjából. 

 
DR. SZŐKE LÁSZLÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Teljes 

mértékben egyetértek, szükségesnek tartom én is a konkrét jogszabályi feltételek 
meghatározását. Olyannyira, hogy a 2012-es és 2013-as évekre szóló új intézkedési tervünk is 
kiemelt feladatként tartalmazza az egészségügyi ellátás, és ezen belül a fogyatékosok 
fogászati ellátásának a biztosítását. 

Ennek valamennyi feltételével együtt, beleértve a konkrét jogszabályi feltételek 
kidolgozását is. (Garamvölgyi Annamária: És a finanszírozást is.) Igen, a finanszírozást is, 
mondja a kolléganőm, hiszen ez az intézkedési terv úgy került összeállításra, hogy nagyon 
komoly egyeztetést folytattunk a költségvetési vonzatokról, hazai és EU-s forrásból 
mindenképpen szeretnénk ezt biztosítani valamennyi személyi és tárgyi feltétel 
figyelembevételével, és természetesen a jogszabályi feltételek kidolgozásával is. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen a választ. Hogy senkiben ne maradjon kétely a kérdés 
feltevését illetően, szeretném megkérdezni, hogy van-e még kérdése, észrevétele valakinek. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a vitát lezárom. 
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A jelentés általános vitára bocsátásáról van szó. Megkérdezem, hogy ki az, aki az 
általános vitára bocsátásával egyetért. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Szeretném a bizottságot és a jelenlévőket tájékoztatni, hogy írásban fogjuk 
összefoglalni a bizottság véleményét. Előadó állítására azért nem látok egyelőre reális 
lehetőséget, mert elképzelhető, hogy csak szeptemberben kerül tárgyalásra a parlamentben. 
Úgy gondolom, hogy addigra azért rekapitulálni kellene az itt elhangzottakat. Mindenesetre 
készítünk egy bizottsági állásfoglalást, ajánlást, és amennyiben természetesen aktualizálódik 
majd a parlamenti időpont, akkor természetesen élünk a lehetőséggel. Kisebbségi előadót nem 
kell állítani, a bizottsági véleményt pedig mindenképpen fogjuk ismertetni, addig pedig írásba 
foglalva eljuttatjuk az illetékesekhez. 

Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét. A bizottsági ülést bezárom, két és fél óra 
alatt teljesítettük munkánkat. Annyit szeretnék információképpen mondani, hogy a jövő heti 
bizottsági ülés időpontját egyelőre nem tudom megmondani, hogy mikor lesz, és hogy lesz-e 
bizottsági ülés. Úgy néz ki, hogy majdnem biztos, hogy a jövő héten a parlamentben a szerdai 
napon politikai vitanap lesz szintén, tehát ez nagy valószínűséggel be fog következni. Úgy 
gondolom, hogy a politikai vitanapnak bizonyos értékelési folyamatairól a bizottsággal nem 
szeretnénk csorbítani a napnak a fényét. 

Köszönöm szépen. Ezzel a bizottsági ülést bezárom, és további szép napot kívánok 
mindenkinek! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 34 perc)  
  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


