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Napirendi javaslat  
 

1. a) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/8196. szám) 
(Általános vita) 

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (T/8196/1. szám) 

2. Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/7953. szám)  
(Általános vita)  

3. A polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/7971. szám)  
(Általános vita) 

4. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2012. 
szeptember 19-ei, szerdai, mai, 10 óra 05 perckor kezdődő ülésén. Mindenkit tisztelettel 
köszöntök, aki munkánkat figyelemmel kíséri. A napirendi javaslatot reményeim szerint 
mindenki megkapta. Ismertetném ezzel együtt a mai ülésünk napirendjét. Az 1. pontban a 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, amely T/8196. számon van benyújtva, ennek az 
általános vitája. A b) pontban az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2011. 
évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről, mely T/8196/1. számon lett benyújtva. A 2. 
pontban az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat a 
T/7953. számon, ennek az általános vitája, a 3. pontban a polgári törvénykönyvről szóló 
törvényjavaslat T/7971. számon, általános vita, és a 4. pont az egyebek. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Gyenes Géza alelnök úr kérésének 
megfelelően a napirendi pontokat úgy szeretnénk módosítani, hogy a 2. napirenddel kezdünk, 
a többletforráshoz juttatással, majd utána folytatódik értelemszerűen az 1-essel. Alelnök úr 
egyéb irányú fontos elfoglaltsága miatt kérném mindenkinek a megértését és ennek a 
megszavazását. 

Ennek megfelelően a módosítással együtt a napirend elfogadására teszek javaslatot. 
Tehát a 2-essel kezdünk. Aki így a napirendet elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel erősítse 
meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló T/7953. számú 
törvényjavaslat 

Indulunk az első napirenddel, következik az egészségügy többletforráshoz juttatása 
érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitája. 

Tisztelettel köszöntöm a napirendi pont előadóját, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről Palotai Kinga főosztályvezető asszonyt, és kérdezném, hogy az NGM részéről a 
napirend tárgyalása során ki vesz még részt? 

 
KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium: Kanyó 

Lóránt főosztályvezető-helyettes. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek, az NGM nem jelezte előzetesen a 

részvételét. Így ennek a napirendi pontnak a tárgyalását megkezdjük. Az EMMI egészségügyi 
államtitkárság részéről is többen vesznek részt, őket is tisztelettel köszöntöm. Ebben a vitában 
nem vesznek részt, így az első napirendi pont tárgyalása következik. 

A képviselőtársaimat, a bizottság tagjait illeti a szó. Gyenes Géza alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha az ember ilyet hall, 

orvosként elsősorban, hogy az egészségügynek többletforrást kell biztosítani vagy óhajt 
biztosítani a kormány, ez mindenképpen az embert örömmel tölti el, hiszen az 
egészségügyben rettentően sok olyan költséghely van, amire bizony, ráférne egy kis 
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forrásbővülés. Természetesen nemcsak a bérek rendezésére, bár ez most az egyik 
legfontosabb dolog, hanem sok minden másra. 

Az, hogy milyen forrásból biztosítja a tárca, az már egy érdekesebb kérdés. Ha 
megnézzük azt, hogy az elmúlt törvénykezési időszakban a társadalombiztosítási járulékok 
százalékpontjainak a folyamatos csökkentése zajlott, akkor mindig egy kicsit elképedve 
láttuk, hogy ha egyre kevesebb forrást kap a társadalombiztosítás, akkor miből fogja tudni 
fedezni. 

Jó, elmúlt ez az időszak, hogy úgymond a társadalombiztosítási járulékból lehessen 
fedezni az egészségügy kiadásait, ilyen formában már szinte adóvá alakult át, stb., tehát az 
államnak kell elvileg hozzátennie azt a szükséges összeget, ami kell. Ez persze roppant 
relatívvá vált, hogy mennyi kell, szerintünk mindig több kellett volna, az eddigi tárcák 
gyakorlata pedig az volt, hogy általában kevesebb is elég, és így sikerült elérni, hogy ha az 
1989-es úgynevezett utolsó békeévet száz százaléknak vesszük, most az egészségügynek a 
reálérték-finanszírozása 40-valahány százalék körül ballag. 

Még egyszer mondom: nagyon örülünk, hogy valamiféle forrásbővülés van, hiszen a 
tárca képviselője többször is beígérte idén, hogy a forrásbővülés egy részét például azok az 
alapellátási intézmények – háziorvos, házi gyermekorvos, védőnő stb. – kapják, illetve azok 
az orvos kollégáink kapják, akik esetleg ebből a mostani béremelésből, noha közfinanszírozott 
kórházak dolgozói, illetve a jogviszonyuk nem alkalmazott vagy közalkalmazott, hiszen 
vállalkozóként is tevékenykedhetnek ezek a kollégák, ők nem kaptak semmilyen 
bérfejlesztést. Nem is tudom, melyik szót használjam, a bérjavítás, ha bérről van szó, akkor ez 
egy szerzett jog, a bérfejlesztés pedig egy gyanús kifejezés, az egy egyszeri dolog is lehet, és 
utána semmiféle szerzett jogra nem lehet hivatkozni, mondván, hogy itt nem az alapbéreket 
emeltük. Ezért, amikor az ember a 2013. évi költségvetés első változatát látta, akkor 
szomorúan lehetett megállapítani, hogy nyoma nincs annak, hogy itt valamiféle módon ezt a 
2012-es bérfejlesztést tovább fejlessze a kormány és adjon rá fedezetet. 

De ezt éppen a múltkori, a hétfői egészségügyi bizottsági ülésen láttuk nagy örömmel, 
hogy bizonyos ellátások, sőt minden ellátás, bár ott volt némi félreértés, hogy a kórházi 
gyógyító, fekvőbeteg-ellátásból látszólag elvettek 8 milliárdot, de korábban hozzátettek iksz 
milliárdot, tehát valójában minden ellátási szint valamiféle kis plusszal jött ki ebből. Így az 
alapellátás kártyapénze 14 százalékkal, magánál az egész alapellátásnál ez csak 7 százalékot 
jelent, tehát volt némi kis fejlesztés. Hogy ez most mire lesz elég, mire nem, ez lényegtelen. 

A forrásra visszatérve. Tehát ha egyszerűen a járulékok csökkennek és a munkahelyek 
létszáma vagy száma sem növekszik olyan mértékben, hogy nagyobb legyen a 
társadalombiztosítási járulékként befizetett összegek mértéke, akkor nyilván valami más 
forrás után kell nézni.  

Korábban a Magyar Orvosi Kamara berkeiben is elterjedt az a nézet, hogy a 
járulékfizetés, mint a társadalombiztosítás anyagi fedezetének alapja, talán azért nem túlzottan 
megfelelő, mert a járulékfizetést minden olyan állampolgár elkerüli, aki gyakorlatilag a 
szürke-, feketegazdaságból vagy egyéb helyről szerzi a jövedelmét, és olyan állampolgárok is, 
akik egyébként segélyt kapnak, de mégis feltűnően jómódban élnek. Ezek természetesen 
kiesnek ebből a körből, tehát ők ehhez az úgynevezett közpénzhez úgymond nem járulnak 
túlzottan hozzá. És már akkor felmerült, hogy nem lenne-e igazságosabb, hogy ha az 
embereknél a jövedelemszerzést nem lehet megfogni, de a vásárlóerejüket igen, hogy esetleg 
a társadalombiztosítási járulék helyett vagy mellette valóban olyan forgalmi adóból, amely a 
fogyasztásból derül ki, mert akinek van pénze, legfeljebb megfejthetetlen módon szerezte, az 
is vásárol, és ebből célzatosan az egészségügyre kellene fordítani. 

Ez a fajta tendencia elkezdődött tavaly, hiszen gyakorlatilag a csipszadó és egyéb 
hasonló is erről szól bizonyos mértékben. 
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Számomra nem is itt van a baj, hanem ott van, hogy akkor jó lenne tisztázni, hogy 
akkor az egészségügy forráshiányát, sőt ha priorizálni akarnánk vagy akarná a kormány az 
egészségügyet, ami ráférne az egészségügyre, mert egy ilyen nehéz gazdasági helyzetben is 
gyakorlatilag két olyan ágazat van szerintem, amit priorizálni szükséges, az oktatásügy és az 
egészségügy. Ha ezt priorizálni akarom, akkor erre igenis, szántszándékkal direkt, plusz 
elegendő forrást kell biztosítani. És most nem beszélek olyan szép demagógiákról, hogy a 
magyar nemzet egészségügyi, halálozási, megbetegedési statisztikái hol tartanak, és egy 
tisztességes kormányzatnak pont az lenne a dolga, hogy ezeken a statisztikákon változtasson, 
és ne csak az, hogy valami maradékelven adunk valamit az egészségügynek, hogy azért ne 
forduljon fel. Ez nem sok eredményre vezetett, mert nagyon nagy az eláramlás a pályáról, 
hanem valóban célzatosan egy egészségpolitika mentén ezeket a célokat, a megbetegedési, 
halálozási statisztikákat, amiben utolsók vagyunk Európában, elkezdjük feljavítani, és ennek 
érdekében alakítjuk ki az ellátórendszert, és határozzuk meg a hozzá szükséges finanszírozást. 

Ez eddig nem így történt, de ha azt mondjuk, hogy új forrásokat keresünk… 
 
ELNÖK: Alelnök úr, ne haragudj, hogy közbeszólok, lehet, hogy fordítani kellene, 

hogy az előterjesztő elmondaná, mert lehet, hogy azokra a kérdésekre megadná a választ, 
amelyeket te itt közben felteszel. 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Én benne vagyok természetesen. 
 
ELNÖK: Ha lehetne, én kezdeményezném ezt a történetet, és akkor utána a többi 

képviselőtársam, nyilván tiszteletben tartjuk az elfoglaltságodat, de úgy gondolom, hogy így 
kellene megfordítani. 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Tessék parancsolni, az NGM-et illeti a szó. 

Palotai Kinga főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Palotai Kinga vagyok, és üdvözlök mindenkit. Nagyon röviden akkor összefoglalnám 
az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló T/7953. számú törvényjavaslat legfontosabb 
javaslatait. 

A törvényjavaslat hármas célt szolgál, ebből itt talán a legfontosabb az egészségügy 
többletforráshoz juttatása. Ezt két adónemben való módosítással érné el a törvényjavaslat. Az 
egyik a jövedéki adóról szóló törvény módosítása, a másik pedig a népegészségügyi 
termékadót érinti. 

A koncepció az, hogy olyan adók növelésével éri el a törvényjavaslat a célját, mely 
jellemzően olyan termékeket terhel, melyek fogyasztása bizonyítottan egészségkárosító 
hatással jár, vagy fokozott fogyasztása jelentős egészségügyi kockázatot hordoz magában. 

Ahogy mondtam, az egyik része a jövedéki adótörvény módosítása. Alapvetően három 
téma köré összpontosul. Az első a dohánygyártmányok, melyek körében erőteljes, két 
lépcsőben, 2013. január 1-jétől és 2013. május 1-jétől megvalósuló adómérték-emelésre tesz 
javaslatot a törvényjavaslat. A törvényjavaslat szerint a cigaretta minimumadó-mértéke két 
lépcsőben, 3,5-3,5 forint/szál mértékben emelkedik, és szintén két lépcsőben emelkedik a 
cigaretta tételes adója is, 1,8-1,8 forint/szál mértékben. A százalékos mérték nem változik. 
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Ezzel párhuzamosan nő a fogyasztási dohány minimumadója is, méghozzá olyan 
mértékben, hogy közeledik egymáshoz a cigaretta és a fogyasztási dohány minimumadója 
százalékosan, de abszolút értékben nem változik. 

A jövedéki adó területen a második kör az alkoholok. Itt is van egy megkülönböztetés. 
A jellemzően magasabb alkoholtartalmú és vélelmezhetően ezért magasabb egészségügyi 
kockázatot jelentő alkoholtermékek, tömény szeszes italok adómértéke 15 százalékkal, az 
alacsonyabb alkoholtartalmú sör, bor adómértéke pedig 10 százalékkal emelkedik 2013. 
január 1-jétől. 

A jövedéki adó területen a harmadik terület, amit érint a javaslat, ez pedig az LPG, a 
folyékony földgáz üzemanyag adómértékének emelése, melynek legfőbb oka az, hogy az 
elmúlt évek jövedékiadó-mérték változásaival olyan különbség alakult ki a benzin és a gázolaj 
adómértéke, illetve az LPG adómértéke között, ami indokolatlan, és már elszakad attól, amit 
egyébként az üzemanyagok közötti különbségek indokolnának. 

A jövedéki adón kívül a népegészségügyi termékadóban tesz módosítást a javaslat, 
mégpedig azzal, hogy megváltoztatja az energiaital definícióját, melyre amiatt volt szükség, 
mert a gyártók a receptúra megváltoztatásával próbáltak kikerülni a népegészségügyi 
termékadó alól. 

Ez volt az első cél, amit a törvényjavaslat tartalmaz, a második cél a gyógyászati 
segédeszköz-kassza tartásához vagy elősegítéséhez szükséges intézkedés, melynek 
értelmében meghatározott, 90 és 98 százalékos tb-támogatott gyógyászati segédeszközök 
áfamértéke 27 százalékról 5 százalékra csökken. 

A törvényjavaslat harmadik célja pedig a feketegazdaság visszaszorítását szolgálja, és 
ennek értelmében a készpénzkifizetések korlátozására a jelenleg még hatályba nem lépett, de 
már elfogadott 5 millió forintos összeghatárt csökkenti le 1,5 millió forintra. Köszönöm 
szépen. Én összefoglalóan ennyit szerettem volna elmondani a törvényjavaslatról. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úrnak meg is adnám a szót rögtön. 

Kérdések, hozzászólások, vélemények 

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem folytatom a fejtegetést, tehát 
végtére is ez is egy forrás lehet, hogy akkor a jövedéki adókból, amit ilyen szempontból tartok 
igazságosabbnak, mert ott a fogyasztás alapján fizetnek azok az emberek is, akik egyébként a 
keresetüket elrejtik, nem mutatják vagy nem valós mértékét mutatják, tehát ez jobb lenne. 
Csak egyetlenegy dolog, amit ön elmondott, hogy milyen tételekre teszik át, nem tudom, tud-
e arra válaszolni, hogy történtek-e olyan számítások, hogy ezzel körülbelül milyen mértékben 
növekedik ez a plusz adóbevétel, és milyen arányban van a megnövekedett adóbevétel és az 
egészségügyre való ráfordítás? 

Még egy kérdésem lenne az LPG-vel kapcsolatosan. Nagyon sokan kezdtek átállni az 
LPG-re, éppen azért, amit ön mondott, hogy sokkal olcsóbb, nyilván kisebb volt a 
forgalmiadó-tartalma, ez is belejátszott ebbe.  

Mondta, hogy az összes kezdeményezésnek, és egyetértek, hiszen a dohány-, illetve az 
alkoholtermékek egészségkárosító hatását nem kérdőjelezi meg senki, nem tudom, hogy a 
benzinhez és a gázolajhoz képest az LPG-nek van-e valami egészségügyi vonzata, vagy 
csupán arról szól a történet, hogy kisebb volt és elmaradt a forgalmiadó-mértéke, ami 
felháborító. Ezek után én is meggondolom, hogy az autómat LPG-re állítsam-e át, 
megmaradok a dízelnél, ott egye meg a fene. 

Tehát körülbelül ezt szerettem volna elmondani, és szeretném megkérdezni, hogy 
tervezi-e a kormány ezen kezdeményezések keretében azt, hogy a forgalmiadó-bevételt, de 
előre elhatározott módon - az előbb fejtegettem, hogy jó lenne végre egyszer egy olyan 
egészségügyi költségvetést csinálni, ami az egészségügy problémáinak jelentős részét 
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megoldja, kerül, amibe kerül alapon, és megnézni, hogy a rendelkezésre álló források és a 
szükséges források közötti különbséget szándékosan, direkt módon, igenis, ilyen forrásból 
biztosítsa, mert félek attól, hogy a társadalombiztosítási járulék mértéke, a munkahelyteremtés 
ütemének elég lassú volta miatt nem túlzottan lesz olyan forrás, amivel az egészségügyi 
igényeket ki lehet elégíteni. Annál is inkább, mert most ezek az igények egyszerűen 
halaszthatatlanok, mármint hogy kielégítsék, mert ez a múltkori ügy, hogy a kórházak 
nagyobb részét be kellene zárni az ÁNTSZ jelzései szerint, mert nem felelnek meg a 
minimumfeltételeknek, és elsősorban a személyzeti minimumfeltételekkel van sok probléma, 
és lassan már odáig fog fajulni a dolog, hogy az ÁNTSZ, ha módosítják ezt a jogszabályt, 
mármint a minimumfeltételek jogszabályát netán, akkor már annak a kórháznak is fog 
működési engedélyt adni, ahol egy orvos véletlenül egyszer bejárt és beköszönt, hogy én 
doktor x,y vagyok, elment és akkor utána mégis ők is kapnak már lassan működési engedélyt. 

Úgyhogy jó lenne, ha tényleg ez a tendencia, ami elindul, ez a gondolkodás, hogy egy 
kicsit az egészségügy finanszírozását indokolt, hogy más alapokra helyezzük. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Folytatjuk az egykörös vitát. Kérdezem, kinek van még 

kérdése? Kiss képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Megmondom őszintén, 

hogy én személy szerint indulat nélkül nagyon nehezen tudok erről a törvényjavaslatról 
beszélni. 

Már szerintem a törvényjavaslat címe arcátlan. Tehát az egészségügyre hivatkozik, itt 
gyakorlatilag egy megszorító intézkedésről van szó. Tehát arról van szó, az előzőekben 
Gyenes képviselőtársam már említette, hogy emelik az LPG jövedéki adóját. Tehát 
nyilvánvaló, hogy a dízelüzemű gépjárművek jobban szennyezik a környezetet, mint a 
gázüzeműek, de ők arra hivatkoznak, hogy azért emelik az LPG jövedéki adóját, merthogy az 
egészségügynek többletforrásra van szüksége.  

Tehát én arcátlannak tartom már magát a címét ennek a törvényjavaslatnak. Itt egy 
megszorító intézkedésről van szó. 

Még egyszer mondom, az, hogy a LPG jövedéki adóját emelik, ez mindenképpen az 
egészségügyre káros, nem pedig hasznos. 

Az ellen, hogy emelik a cigaretta és a dohánytermékek jövedéki adóját, nyilvánvalóan 
senki nem fog lázadozni, hiszen tudjuk, hogy a dohányzás milyen káros az egészségre, 
ugyanakkor felhívnám a figyelmet arra, hogy ezzel a jövedékiadó-emeléssel milyen 
mértékben fog nőni a feketegazdaság. Tehát ha ki tetszenek menni a piacra, akkor annyi ukrán 
zárjegyes cigarettát tetszenek venni, amennyit akarnak. Erre felhívom a figyelmet. És nem 
tudom, hogy milyen számítások vannak arra, egyáltalán a minisztérium tisztában van-e azzal, 
hogy milyen mértékű a külföldi cigaretták forgalomba hozatala. 

Én nem dohányzom és nem is bírom a dohányzást, de az, hogy a vágott dohány árát 
ilyen mértékben emelik, tehát hozzáemelik a vágott dohány jövedéki adóját a cigarettáéhoz, 
úgy gondolom, hogy ez nem teljesen helyes, hiszen aki vágott dohányt szív, az kevesebb 
cigarettát szív el, mert mire megsodorja, meg amennyit elszór belőle, tehát szerintem sokkal 
károsabb maga a cigaretta, mint a vágott dohány. 

A másik: azt szeretném megkérdezni, gondolom, a Nemzetgazdasági Minisztériumtól 
kell, vagy nem tudom igazából, hogy melyik minisztériumtól, de megkérdezem, hogy miért a 
metilxantin, tehát tulajdonképpen a koffein és a taurin anyagok kerültek a középpontba? Tehát 
miért nem lehet például az aszpartámot, amiről mi is tudjuk, hogy mennyire káros 
tartósítószer, vagy a többi igazán káros adalékanyagokat megterhelni ezzel az úgynevezett 
népegészségügyi termékadóval? 



- 11 - 

Tehát az, hogy itt egy milligramm/100 milliliter koffeint már adóztatunk, most ittam 
meg egy kávét, ebben a hetvenszerese vagy akár a százszorosa koffein van, mint amennyi 100 
milliliter ilyen energiaitalban van. 

Tehát én azt látom, hogy mindegy, hogy milyen módon, csak egyszerűen pénzt vasalni 
be a társadalomtól, és még azt kell mondanom, hogy nem is igazán szellemesek azzal 
kapcsolatban, hogy mit adóztatnak meg. Tehát nem tudom, hogy miért, persze lehet olvasni az 
interneten is és másutt is, hogy miért a koffeint és a taurint szúrták ki, hogy azok mennyire 
károsak az egészségre, de mondom: ilyen alapon még nagyon sok ilyen anyagot lehetne 
megadóztatni, akár a konyhasót is, tudjuk, hogy annak a túlzott fogyasztása mennyire káros. 
Tehát ha egy kicsit szellemesebbek lennének, akkor egy csomó ilyen anyagot lehetne még 
megadóztatni, például a fehérlisztet, stb., nem akarok tippeket adni. 

Tehát én ezt semmiképpen nem tartom megfelelőnek, és még egyszer mondom: 
álságos önmagában maga az egész törvénynek a címe is, hiszen nyilvánvalóan, ha valaki 
közülünk ez ellen a törvényjavaslat ellen szavaz, akkor rögtön rá lehet sütni azt, hogy nem 
akarja azt, hogy az egészségügynek többletforrásai legyenek. Dehogynem akarjuk, de nem 
úgy, hogy egyszerűen elvesszük az egészségügytől a pénzt, és utána egy ilyen hangzatos 
törvényjavaslattal pedig úgymond pénzt biztosítunk számára. Tehát ez egyértelműen mutatja a 
Fidesz és a magát kereszténynek nevezett demokrata párt álságos – és nem is akarok más 
kifejezést mondani – politikáját. 

Aztán látjuk itt a végén azt, hogy mégiscsak lehet a gyógyászati segédeszközöknek 5 
százalékos áfát biztosítani, de miért csak ezeknek? Tehát miért nem lehet a többi gyógyászati 
segédeszköznek is 5 százalékos áfát biztosítani? Mi ezt már a korábbiakban szorgalmaztuk, 
mert önmagában már szerintem az is erkölcstelen, hogy 25 százalékos áfát húzunk le arról a 
szerencsétlen betegről, akinek kötszert kell vásárolnia vagy mankót, vagy bármilyen 
gyógyászati segédeszközt. 

Tehát mi akkor dicsértük volna ezt igazából, így is nagyon szép, ha az összes 
gyógyászati segédeszköz áfája 5 százalékos lenne, és nem 27 százalékos. 

Nem tudom, Gyenes képviselőtársam említette-e az előbb, de nem látjuk a 
törvényjavaslatban azt, hogy ez a befolyt több milliárd forint – pontosan nem is tudjuk, hogy 
mennyi – többlet valóban az egészségügyre fog fordítódni. Kérem, mutassák már meg azt, 
hogy hol van a garancia ebben a törvényben arra, hogy ezt valóban az egészségügyre fogják 
fordítani, vagy nem jön be egy újabb törvénymódosító javaslat, hogy esetleg más 
költségvetési lyukat kell betölteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután a Fidesz-KDNP is meg lett szólítva a bizottsági 

munkában, Nagy Kálmán professzor úr, majd Heintz Tamás következik. 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Az általam nagyon tisztelt képviselőtársaim 

megközelítése rendkívül érdekes, a források vonatkozásában egészen elgondolkodtató. Vajon, 
alelnök úr elgondolkodott-e azon, hogy 2008-tól Németországban folyamatos járulékemelés 
van? Azon elgondolkodott már, hogy Franciaországban az egészségügy hiánya 19,2 milliárd 
euró volt, amelyet úgy csökkentenek le 13 milliárd euróra, hogy limitálták az egészségügyi 
ellátások körét, amelyek nem fizetősek? Tehát mindenképpen valamilyenfajta olyan 
átalakulás megy végbe a világban, amelyiknek mi is részesei vagyunk. És azon 
elgondolkodtak, hogy az egészségügyi költségvetést alapvetően és így az ezzel kapcsolatos 
nagyobb terheket, amelyek az elmúlt években jelentkeztek, azokat nem hárítottuk át azokra az 
emberekre, akik jelenleg az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe veszik? 

Nagyon-nagyon érdekes az, hogy vajon, ha ezt a fajta megosztást, hogy a bevételi 
előirányzat 42,4 százaléka származik a járulékbefizetésekből, megemelnénk, és nagyobb 
járulékot terhelnénk rá az emberekre, hogy önök azt hogyan fogadnák a parlamentben? Mit 
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mondanának erre? (Dr. Gyenes Géza: Én nem mondtam egy szóval se, hogy járulékot kellene 
emelni.) 

Az a helyzet, hogy valahonnan ezeket a költségeket elő kell teremteni. Az a helyzet, 
hogy nyilvánvalóan az állami hozzájárulás az előző időszakban is mindenféleképpen a 
forráskeresés állapotában volt, és összességében az, amit az egészségügy számára juttatott, az 
elmúlt évekhez viszonyítva nagyvonalú hozzájárulás volt. 

Az előző kormányok, amelyeknek önök nem voltak tagjai, és erről mi nem tehetünk, 
azok az előző kormányok semmilyen ilyen jellegű plusztámogatást nem nyújtottak az 
egészségügy számára, nem nyújtottak az egészségügyi dolgozók számára. A kormánynak egy 
jól meghatározott programja van, amely program mentén halad előre, hogy megpróbálja 
konszolidálni az egészségügy helyzetét. Közben egy olyan mértékű átalakítást hajt végre az 
egészségügyben, amelyik az elmúlt időben nem történt meg. 

Én például azzal egyetértek, amit alelnök úr mond, hogy ennek ki kell terjednie az 
alapellátásra is hangsúlyozottan, ez egy nagyon komoly problémát jelent. Közelítünk ehhez a 
megoldáshoz, a tervek folyamatosan ezzel kapcsolatosan léteznek. 

Tehát ha átnézzük a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló ÁSZ-jelentést, akkor 
azt kell mondanom, hogy az ÁSZ olyan jellegű kifogásolnivalót, hogy akár a jelenlegi 
kormány, akár a parlament hűtlen gazdája lett volna az egészségügynek, egyszerűen nem 
állapíthat meg. Az, hogy természetesen jobb lenne egy kiemelten jó egészségügyi ellátás 
érdekében az egészségügy minden szereplőjének több pénzt juttatni, egyúttal megőrizni a 
társadalomnak azt a fajta igényét, hogy az egészségügyi ellátás továbbra is szolidaritási 
alapon működjön, ez egy olyan jellegű dolog, amelyik azt kell mondanom, hogy kivételes 
Európában. 

Tehát én mindenféleképpen úgy gondolom, hogy a kérdés megközelítésében egy kis 
méltányosság gyakorlása abban a vonatkozásban, hogy az elmúlt időszakban az egészségügyi 
kormányzat és az állam mindent megtett, hogy az alapvető célokat, amelyeket az előző nyolc 
évben, két ciklus alatt rombolni akartak folyamatosan, azt megtartsa, helyreállítsa, és az 
emberek számára biztonságot jelentsen, ezt megőrizze. Ebben természetesen vannak olyan 
jellegű kisebb-nagyobb forráselosztással, a forrás megszerzésével kapcsolatos problémák, 
amelyekben készséggel vitatkozhatunk. De ezzel a fő irányvonallal szemben szerintem nem. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Heintz képviselő úr! 
 
DR. HEINTZ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 

józan paraszti ész adománya nagyon keveseknek adatik meg, úgy látszik, pedig sok rendes 
parasztember és munkásember van és volt ebben az országban. Mindaz, amiről beszélünk, az 
valahogy egy 2002-es nyári örömteli eseményt juttat eszembe, amikor a Medgyessy-kormány 
hatalmas harangzúgás – kölcsönvettük a harangokat – közepette bejelentette, hogy 360 
milliárd forintot, amit ott tetszettek találni, gyorsan szétosztja a közszférában. A folytatást 
tudjuk. A józan paraszti észt azért mondtam, mert minden rendes parasztasszony és minden 
rendes munkásember felesége letörné a derekát annak a férjnek, aki lelkendezve hazajönne, 
hogy nagyon jó hitelt vett fel azért, hogy megéljenek a következő hónapban, merthogy ilyen 
nincs. De ez történt akkor. Nagyon jól tudjuk, hogy egyáltalán fenntartani azt az egyébként 
nagyon keveseknek elég és ezer sebből vérző béremelést is nagyon nehéz volt. Sokan 
mondják, hogy elolvadt az inflációban néhány év alatt ez az akkor 50 százalékosnak kikiáltott 
béremelés. 

Csak azért mondom, hogy tegyük már helyre magunkat, merthogy ez tízéves történet, 
az már egy évtized. És eltelik néhány év, most is két éve van kormányon a polgári kormány, 
egy iszonyatos válság kellős közepén, amikor ha emlékeznek, még az előző kormány idején 
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az volt a kérdés, hogy lesz-e ellátásszűkítés, mennyire megy magánkézbe az ellátás, milyen 
szinten lesz kétszintű egészségügy, gazdagok és szegények egészségügye. Ezek voltak akkor 
a realitások azoknak, akik gondolkodtak és döntöttek az egészségügyről. És senkit nem 
bántva és nem személyeskedve, valóban ezt az asztal két végén végigéltük, akik itt voltunk az 
előző ciklusban. 

Ehhez képest most van előttünk egy törvényjavaslat, amely miközben valóban a napi 
folyamatos ellátásnak a fenntartása félelmetes munka, aki kórházigazgató, az tudja, aki az 
alapellátásban dolgozó orvos, az tudja, aki betéved egy alapellátási rendelőbe, mint beteg, az 
tudja, aki mint beteg, bemegy a kórházba, tudja, hogy ez egy nagyon kemény, ténylegesen 
élet-halál harc. Miközben nem tudunk hitelt felvenni arra, hogy a hétköznapjainkat éljük, mert 
ha ezt megtennénk, akkor ténylegesen a jövő nemzedéket tennénk be már a sírba, még 
megszületése előtt, hogy valami jobbikos frázist is mondjak. Bár ez nem jobbikos frázis, csak 
használják.  

Tehát ez a cím, hogy az egészségügyet többletforráshoz juttatnánk, szerintem 
mindenképpen annak az egyértelmű elismerése, hogy igen, tenni kell, lépni kell, és pénzt kell 
tenni bele pluszban. De honnan is lehetne? Tudjuk, hogy hol áll a magyar gazdaság, tudjuk, 
hogy milyen a járuléktermelő képessége, és valóban, ahogy alelnök úr nagyon helyesen 
kifejtette, a szürke- és a feketegazdaság is bizony, veszi a cigarettát, megissza az alkoholját, 
alkalmasint beül a kocsijába. És azért egyet ne felejtsünk el, mielőtt a sajtó ki akarja deríteni, 
nekem LPG-s kocsim van, két évvel ezelőtt tetettem bele a gázt, igen, a rendkívül magas éves 
kilométer miatt, egy öreg benzines kocsit vettem, és azt alakíttattam át. De nem húszéves 
Ladákat látunk ám csak gázzal, hanem ilyen spiller fél-egyéves benzines kocsikat, mondjuk 
sokkal olcsóbb, különben ez volt a lényege az egész történetnek, de egész Európában is ez a 
trend, hogy jó benzines kocsikat megveszünk, sokkal olcsóbb, hiszen nagyon drága a benzin, 
átalakítjuk és negyedáron autózunk, és az autónkat nem 18, hanem csak 12 millióért vettük 
meg. Tehát ezt a szegmenset se felejtsük már ki abból, amikor minden áremelés és minden 
adóemelés előtt lehet valakinek jogosan és felháborodva mondani, hogy ez azért disznóság. 
Csak egyet ne felejtsünk el, hogy a túloldalon mi áll.  

A túloldalon ott áll egy jelentős, több tízmilliárdos bevétel, amely egyértelműen az 
egészségügy büdzséjét javítja, és egyértelműen a működtetés egyetlen lehetséges növekedést 
segítő forrása, akkor szerintem ezt, akiben ott van a kollegiális szellem, és ott van a saját 
szakmánk, a hivatásunkért való aggódás, annak legalábbis el kell gondolkodni keményen, 
hogy tud-e más megoldást, mert kritizálni könnyű. Ellenzékben persze könnyebb mondani 
mindenféle vadságot és nincs felelősség – de van egyébként, ott is van felelősség -, de 
tulajdonképpen, ha ezt a törvényt elfogadja az Országgyűlés, akkor ebből egy olyan jelentős 
bevétel származik, amely nem szanaszét, nem adóra, nem külföldi kötelezettségre, hanem 
igenis, a magyar egészségügy működőképességére megy. 

Pontosan tudjuk mindannyian, sem az MSZP-nek, sem a Fidesznek nem volt 
lehetősége sokat mocorogni az egészségügyben. Az volt a lehetősége, hogy az európai uniós 
forrásokat felhasználva, vagy a már sokszor elutált közösségi házakat vagy egészségházakat 
épített az előző ciklus, mi most igyekszünk a póluskórház-programot befejezni, de egyik sem 
ad egy fillért sem arra, hogy vegyenek egy fecskendőt, vagy bárkinek is az egészségügyben 
bért emeljenek. 

Ha ezt átlátjuk, akkor azt is világosan látjuk, hogy ez felelősség, egy nagyon 
népszerűtlen felelősség a kormányzás harmadik évében, hogy lám-lám, az alkohol és a 
cigaretta mellett még a sok szegény LPG-s autót is megadóztatjuk. Csak azt kellene látni, 
hogy az LPG-autós is el fog menni egyszer orvoshoz, és nem járható az út, valóban reális a 
félelem – ahogy alelnök úr említette – az elvándorlástól, tehát itt valóban pénzt kell 
valahonnan szerezni. Senki nem fog nekünk Európában pénzt adni azért, hogy ne menjenek 
Európába emigrációba a magyar orvosaink, ezt fogjuk már fel! Pontosan ellenkezőleg. 
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Tehát ha valaki szakmai felelősséggel nézi ezt a törvényt, nem tehet mást, mint esetleg 
okosat hozzáfűzhet, javasolhat, hiszen a törvényalkotásnak ebben az idejében vagyunk, de ezt 
a törvényjavaslatot kidobni pusztán azért, mert alapjában véve megint elvesz pénzt a 
„zemberektől”, akkor nincs más megoldás, úgyhogy javaslom elfogadásra a törvényjavaslatot 
és minél több okos módosítást hozzá. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem lenne hozzászólásom. Valakinek az ülést 

mindenképpen vezetni kell és pillanatnyilag én vezetem, ha jól tudom, én szeretném 
kezdeményezni a bizottság tagjainak, hogy mivel általános vitára fogjuk bocsátani, ha 
önmérsékletet tudnánk tanúsítani, hogy itt és a parlamentben megosztjuk ezeket a 
gondolatokat, akkor én ezzel a kezdeményezéssel mindenképpen élnék. Nyilvánvalóan, hogy 
időkeretben vagy anélkül fogjuk tárgyalni, ezt majd el fogják dönteni az illetékesek. 
Mindenesetre folytatjuk az egykörös vitát, de én ragaszkodnék, vagy kérném inkább, hogy a 
törvényjavaslat tartalmához térjünk vissza, ha lehet, mindenkitől ezt kérném. Szilágyi 
képviselő úr! 

 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Egybegyűltek! Igyekszem a tárgynál maradni természetesen. Két megjegyzés, hogy egyrészt 
bizonyos fokig osztom Kiss képviselő úr indulatát ezzel kapcsolatban, másrészt pedig értem 
azokat a szempontokat, amelyeket a fideszes képviselőtársak itt felvetettek. Az 
egészségügynek többletforrásra van szüksége, ezt mindannyian tudjuk, kérdés, hogy az 
előttünk fekvő törvényjavaslat ezt szolgálja-e, illetve jól szolgálja-e ezt a célt. 

Itt több intézkedésről beszélünk és elég vegyesek az érzelmeink ezzel kapcsolatban, 
van, amelyik elfogadható számunkra, van, amelyik pedig nem feltétlenül. Egyetleneggyel 
kapcsolatban, a népegészségügyi termékadóról szóló törvény módosításáról tudjuk elmondani 
azt, hogy közvetlen kapcsolatban van az egészségügyi büdzsével, a többinél ezt a kapcsolatot 
nem látjuk, és nincs is ebben a törvényszövegben semmiféle garancia arra, hogy ezek a 
bevételnövelő intézkedések valóban az egészségügy finanszírozását fogják javítani. 

Részletekbe menve: a jövedéki adó változásaival általában mi egyetértünk, és ez 
beleillik az LMP adópolitikájába is, ezt számtalanszor elmondtuk, néhány megjegyzést mégis 
engedjenek meg. 

Itt az LPG magasabb szintű adóztatásával nem értünk egyet. Ha ennek van 
egészségügyi vonatkozása, akkor nyilvánvalóan az, hogy aki LPG-t használ az autójában, 
annak nagyon kicsi az emissziója, és ezt nekünk mindenféle egészségvédelmi, 
környezetvédelmi szempontból támogatnunk kellene, segítenünk kellene az LPG-re való 
átállást, akár még támogatni is azt, hogy a benzines autókat átalakítsák ilyen tüzelőanyagra. 
Az LPG jövedéki adójának megnövelésével kétségessé válik, hogy megtérülnek ezek a 
bizonyos átalakítási költségek. Én nem autózom, nem tudom, több százezer forint egy autót 
átalakítani LPG-tüzelőanyagra, én azt gondolom, hogy mindent egybevetve, ennek az 
emelésnek az össztársadalmi hatásai inkább negatívak, gondolom én. 

Az alkoholtermékek jövedékiadó-mértékének emelésével általában egyetértünk. Itt 
megint meg kell jegyezni, amit már többször megtettünk itt a szabadságharcos viszonyok 
közepette, hogy a házipálinka-pancsolás megengedése és adómentessé tétele nem 
népegészségügyi célokat szolgál, sőt. Talán a múlt héten vagy két héttel ezelőtt hallottam a 
mindannyiunk által tisztelt Ádány Róza professzor asszony előadásában egy olyat, hogy 
mutatott ilyen HPLC-diagramokat – ez nagy hatékonyságú folyadék-kromatográfia - 
különböző desztillátumokról, és a profi vodkában valóban csak egy csúcs van a HPLC-
diagramban, ott, ahol az etilalkoholnak lennie kell, viszont a mindenféle házi főzetekben 
minden más van. Nem az a baj önmagában, hogy a középkorú férfiak nagyon sok pálinkát 
isznak, hanem hogy rossz minőségűt isznak. Nyilván nem ilyen típusú botrányokra kell 
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gondolni, mint volt Csehországban, ami nagyon súlyos, de ezzel együtt nagyon rossz 
minőségű főzetek készülnek a háztartásokban, és ezzel a feketekereskedelemnek is egyfajta 
utat nyitottunk. Tehát ezt a részét mi nem fogjuk tudni soha támogatni. 

Általában az alkoholtermékek jövedéki adójának emelését támogatjuk. 
A cigaretta esetében megint csak az a helyzet, hogy eddig mindig támogattuk a 

jövedékiadó-emelést, az a kérdés, hogy mi az az adózási szint vagy adóelvonási szint, amikor 
ez már kontraproduktív lesz. 

Tehát itt nagyon sok minden történt, és külön-külön egyes elemeit támogattuk a 
szabályozásnak, tehát a nemdohányzók védelméről szóló törvényt teljes mellszélességgel 
támogattuk. A trafiktörvényt nem, hiszen ott teljesen másról volt szó, a jövedékiadó-
emeléseket eddig mindig támogattuk, de most már azt gondolom, hogy elértük azt a szintet, 
hogy sokkal komolyabban kell számolni a feketekereskedelem növekedésével és a jövedéki 
adó kiesésével. Az a kérdés, hogy létezik-e valamiféle hatástanulmány, ami ezeket az 
egymással ellentétes hatásokat mérlegeli, és valamiféle eredményre jut abban az értelemben, 
hogy szabad-e még tovább feszíteni ezt a húrt.  

Az energiaitalok esetében én azt gondolom, hogy egyetérthetünk az előterjesztéssel, az 
indoklással nem feltétlenül. Tehát itt azt mondja az indoklás, hogy megnövekedett a 
koffeinmérgezéses tünetekkel orvosi ellátásra szoruló fiatalok. Hol van ez? Honnan lehet ezt 
tudni? 

Tehát az általam megkérdezett toxikológusok és egyebek ilyet nem mondanak. Tehát 
erre nincsenek evidenciák. A kérdés az, hogy ha ez valóban így van, akkor hajrá, tegyük meg, 
de én azt gondolom, hogy az indoklás sántít. 

Az áfatörvény módosításával kapcsolatban nem teszünk észrevételt, ezt mi támogatni 
fogjuk, a készpénzes fizetésről szóló rendelkezésekről majd elmondjuk részletesen a 
véleményünket az általános vitában. Azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül van kapcsolatban 
az egészségügyi büdzsével, és nyugodtan bele lehetett volna tenni ezeknek az 
intézkedéseknek a nagy részét egyébként a költségvetést megalapozó salátába, tehát egy ilyen 
szép hangzatos című törvényjavaslattal nem feltétlenül kellett volna előállni, és mondom, a 
részletekbe menve bizonyos intézkedéseket tudunk támogatni, bizonyos intézkedéseket pedig 
nem. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Garai képviselő úr! 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szoktam 

mondani, hogy van kis igazság, nagy igazság, fő igazság, a fő igazság az, hogy 
többletforrásokat kell biztosítanunk az egészségügynek, mert egyszerű logika és matematika, 
hogy mi kell a betegek gyógyításához? Ahogy alelnök úr mondta, meg itt többször 
beszélgettünk, hogy kellenek orvos kollégák, és hogy őket itthon tartsuk, ahhoz pedig kell egy 
olyan fizetés. Mondjuk nekem is van egy nettó 6 ezer eurós állásajánlatom Franciaországból, 
de a betegeimet nem hagyom itt, meg a barátaimat meg Magyarországot. Lehet, hogy ha 
huszonvalahány éves volnék, akkor másképp gondolkodnék. 

Most ugyanez vonatkozik a gyógyászati segédeszközöktől egy műtő működtetéséig 
mindenre. És nemcsak az ÁNTSZ hivatalos szabályokra hivatkozok, hanem mi pontosan 
tudjuk mindannyian bizonyos szituációkban, hogy egy betegséget hogyan kell gyógyítani, és 
ahhoz mi kell, mert ha ehhez nincs meg a humánerőforrás és a hardver, akkor a beteg nincsen 
ellátva és akkor nyekk. Ennek mindegyiknek megvan az összege, az objektív összege, hogy 
mi, mennyibe kerül, és ha ezt összeadjuk, akkor jön egy végső szám, hogy akkor mikor 
tudunk valamilyen betegséget tisztességesen ellátni. Ha erre a megfelelő forrás nem áll 
rendelkezésre, akkor gázos a helyzet. 
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Ha ezt a célt akarjuk megvalósítani, hogy a források növekedjenek, azt mondom, hogy 
ezt mindenféleképpen illik támogatni. Azzal természetesen egyetértek itt a többi képviselő 
kollégámmal is, hogy vannak apró részletkérdések, amelyeket át kell gondolni, tehát biztos, 
hogy máskor is szó volt már arról, hogy a feketekereskedelem a cigarettánál, annak is 
megvannak a maga módszerei, hogy azt akkor esetleg hogyan lehetne kiküszöbölni. 

Nyilvánvalóan vannak más források is, alelnök úr is mondta a különböző járulékokat, 
nyilvánvaló, hogy ha azokat emeljük, akkor egy más forrás fog jelentősen csökkenni és az 
arányokat rontjuk. Tehát a munkahelyteremtés legalább annyira fontos és az új 
munkahelyekből az új járulékbefizetés nyilvánvalóan kompenzálja ezeket a dolgokat. Tehát 
ez úgy mindenféleképpen azt mondom, hogy normális dolog. 

Másrészt nagyon röviden hadd térjek ki arra, hogy azért az előző és a megelőző 
önkormányzati ciklusban és a kormányváltás után például a gyógyszerkasszát több 
tucatmilliárd forinttal megemelte a Medgyessy-kormány, mert átmenetileg akkor 53 milliárd 
forintot kaptak a kórházak, és az nem kasszasöprés volt, hanem külső forrás. Tehát itt 
nyilvánvalóan az, ha különböző kasszasöpréseket csinálunk, azzal a források összege nem 
emelkedik, akkor azt valahonnan el kell venni az egészségügyből.  

Ha ezt pedig  máshonnan vesszük el, én ilyenkor azt mondom, hogy például minden 
dohányzó embertársamtól elnézést kérek, ezt mondom, mint gyakorló orvos, meg mint 
családapa is, hogy azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen maximálisan támogatni kell. 

Vannak ilyen matematikai összefüggések, mint amit a kolléga mondott, hogy ha 
csökken a fogyasztás, a feketepiac, akkor csökken a bevétel. De ha összességében mégis 
csökkenne mondjuk a cigarettafogyasztással összefüggő betegségek száma - Európában a 
tüdőrákban a legrosszabbak vagyunk -, tehát ha mondjuk egy egység bevétel csökken azért, 
mert nem szívnak az emberek annyi cigarettát, és akkor a tüdőrákos betegek száma pedig iksz 
számmal csökken, akkor erre mi büszkék lehetünk, mint orvosok, és akkor ott egy egységgel 
csökkent a bevétel, a betegek kezelésekor pedig száz egységgel csökkenni fog a kiadás. Tehát 
itt rengeteg összefüggés van.  

Azzal is egyetértek, és azt hiszem, hogy az emberi tisztesség - annak ellenére, hogy mi 
úgymond politikusok vagyunk, én azt látom, mi orvos kollégák is vagyunk, tehát amikor 
felvetődik az, hogy mi megszavazunk egy ilyen törvényt, hogy pluszbevételhez jusson az 
egészségügy és a betegek, akkor biztos vagyok benne, hogy mi azzal is egyetértünk itt 
mindannyian, hogy ha már egy ilyen dolgot megszavazunk, akkor az a többletpénz mind az 
egészségügyhöz kerüljön. Tehát ne egyéb lyukakat tömködjön be, és a fő igazság mellett, ha 
különböző módosító javaslatokkal vagy egyéb biztosítékok kidolgozásával ezt is meg tudjuk 
tenni, akkor ez egy még hatékonyabb törvény, és akkor azt mondom, hogy valóban legyen 
többletbevétele az egészségügynek, és ezt különböző technikai fogásokkal próbáljuk minél 
hatékonyabbá tenni. 

Egyébként azt hiszem, itt a gyakorló orvos kollégák is azt tapasztalják, és most ezt ne 
értsétek félre, nem akarok ezzel semmi rosszat mondani, úgymond a nemzeti konzultáció, 
amikor beszélgetünk a betegekkel, ők is erről beszélgetnek, és százból 99 azt mondja, hogy 
nehogy az legyen már, hogy fizetni kell, ha megbetegszek, hanem akkor inkább azoknak az 
árát emeljék meg, amelyek a betegségeket okozzák, például a cigarettának, alkoholnak.. Ha 
egyszer már valaki megbetegedett, akkor bocsánatot kérek, akkor az egy beteg ember, azt már 
ne büntessük, azt már semmivel ne büntessük. Úgy látom, hogy az emberek 99 százaléka 
ezzel a variációval értene egyet. 

Tehát nem a fizetős egészségüggyel, és mondjuk nem a különböző járulékok 
emelésével, hanem főleg az egészségromboló különböző dolgoknak a többletbevételt fokozó 
hatásával, és azt mondom, hogy alapjaiban ez a törvényjavaslat ennek megfelel, a részleteket 
majd közösen kidolgozzuk. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy mielőtt továbbadnám a szót, egy 
nagyon fontos momentumra szeretném majd a válaszadók figyelmét felhívni. Két alkalommal 
is elhangzott ellenzéki oldalról a kérdés, hogy ez a forrás valóban odakerül-e az 
egészségügybe vagy nem, hogy nagyon egyszerűen fogalmazzak. 

Úgy gondolom, hogy akkor, amikor egy törvényjavaslat majdan elfogadásra kerül, 
csak a törvényjavaslat módosításával csoportosítható át máshová egy összeg. Az kétségtelenül 
igaz, hogy a törvényjavaslatban, tehát a többletforrás esetében az egészségügyön belül ez 
forint és specialitások szerint nincs meghatározva, hogy hová fog kerülni, mert amikor ez a 
pénz bekerül az egészségügyi ellátórendszerbe, hogy ott éppen hol fog leginkább szorítani a 
cipő, ezt ebben a pillanatban nem látjuk. Jó, lehet, hogy látjuk, de nem biztos, hogy minden 
vonatkozásban látjuk.  

Abban szeretném mindenképpen megnyugtatni ellenzéki képviselőtársaimat, hogy 
amikor törvényi keretbe nem lett foglalva valami, népegészségügyi termékadó, 
nemdohányzók, dohánytermékek, stb., akkor is megkapta ezeket a forrásokat az egészségügy, 
amikor ez nem volt konkrétan törvényi formába öntve. Akkor is felmerültek ezek a kételyek 
és kérdések, tehát majd erre a válaszadásban kérnék kitérni mindenféleképpen, és 
egészségügyi részletezés nincs. Éppen ezért is jelezte az államtitkárság a vitának ebben a 
részében, hogy konkrétan hol fog majd hasznosulni. Itt nem lenne értelme, hogy az 
egészségügyi államtitkárság most ebben a vitában ilyen értelemben szakmailag részt vegyen. 
Természetesen itt vannak a kollégák, munkatársak, és amennyiben lenne kérdés, állnak 
rendelkezésre.  

Tessék parancsolni, adnám akkor tovább a szót. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs 
több kérdés, vélemény, akkor én a viszontválaszokra az NGM képviselőinek minden 
kérdésben megadnám a szót. 

Palotai Kinga főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai 

PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Felváltva fogunk válaszolni a kérdésekre. Az egyik a tervezett költségvetési 
bevételekre irányult, hogy itt készült-e hatásvizsgálat. Úgy számoltuk, hogy 50-55 milliárd 
forint bevétel folyik be ezekből az intézkedésekből. Hatásvizsgálat természetesen készült, 
ahogy mondtam, de egyetértünk azzal az összefüggéssel is, hogy az is pozitív eredménynek 
értékelendő, és ebbe a koncepcióba belefér, hogy ha valamelyik itt említett termék 
fogyasztása esik vissza, akkor, ha a bevétel nem nő, akkor arra gondoltunk, hogy az 
egészségügyi ellátásra fordítandó összeg mérséklődésében jelentkezik a pozitív hatás. 

Felmerült itt a dohánytermékekkel kapcsolatban, hogy melyik káros az egészségre, 
milyen mértékben. Mi úgy gondoljuk, hogy mindkét termék káros az egészségre, ugyanakkor 
a cigaretta és a fogyasztási dohány között azért van egy olyan különbség, hogy a cigaretta 
mindig kontrolláltabb a fogyasztás szempontjából is, tehát hogy ez mindig füstszűrővel van 
ellátva, és mindig valamilyen forrásból származik. 

Felmerült a feketekereskedelem kérdése. Ezt a kérdést kiemelten vizsgáljuk, és 
folynak egyeztetések is azzal kapcsolatban, hogy akár az iparági szereplők is hogyan látják, 
hogy a feketekereskedelmet hogyan fogja befolyásolni ez a törvénymódosítás. Mi azonban 
úgy gondoljuk, hogy vannak olyan beépített elemek, amelyek azt garantálják, hogy ne legyen 
túlzott átterelődés a feketekereskedelem irányába. Ilyen például az, hogy a cigaretta és a 
fogyasztási dohány közötti abszolút értékben meghatározott különbség, ami szerintünk a 
fogyasztó szempontjából fontos, az nem változik, hogy az adóemelés hatására is még a 
fogyasztási dohány ára alacsonyabb lesz, mint a feketepiaci cigaretta ára. De ezt a kérdést 
vizsgáljuk, és úgy gondoljuk, hogy például az ellenőrzések során rendelkezésre álló 
eszközökkel is fokozottan küzdeni kell ez ellen, hogy túlzott legyen a feketekereskedelem 
irányába való átterelődés. 
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ELNÖK: Kanyó úr, tessék! 

Kanyó Lóránt f őosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
válaszai 

KANYÓ LÓRÁNT főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm. Az LPG kapcsán fogalmazott meg Kiss Sándor képviselő úr aggályokat. 
Kétségkívül igaz, hogy az LPG elégetése környezetszennyezés szempontjából kedvezőbb, 
mint mondjuk a benzin vagy a gázolaj elégetése. Egészségügyi szempontokat tekintve 
azonban már nem ilyen egyértelmű a kérdés. Végső soron mindkét esetben szénhidrogén-
származékok elégetéséről van szó, a levegőbe mindenféle aldehidek kerülnek, amelyek 
hatását tekintve az LPG elégetése kapcsán is ugyanúgy okozhat légzőrendszeri, 
kardiovaszkuláris problémákat. Jómagam nem vagyok tüdőgyógyász, de amennyire a 
törvényjavaslat előkészítésekor e kérdésben az egészségügyi államtitkárság kollégáival is 
konzultáltunk, arra jutottunk, hogy igenis, van egészségügyi kockázata annak, hogy az 
üzemanyagok kapcsán egyre többen állnak át a benzinüzemű autójuk használata helyett az 
LPG használatára. 

Mindezzel együtt az LPG árelőnye a benzinéhez képest a továbbiakban sem változik 
olyan drasztikusan, mint amennyire drasztikusnak tűnik az LPG jövedéki adójának a 
változtatása. 

Ami a népegészségügyi termékadót illeti, kétségkívül lehetne másfajta összetevőket is 
az adó hatálya alá vonni. E tekintetben azt hiszem, hogy a költségvetésért is felelős 
minisztériumként nyitottan állunk ezekhez a kérdésekhez. Az aszpartám, mint édesítőszer 
adóztatása és általában az édesítőszert tartalmazó termékek adóztatása egy összetettebb 
kérdés. Jelenleg nem állnak rendelkezésre olyan tudományos adatok, amelyek arra utalnának, 
hogy az édesítőszerek valamiféle egészségkockázatot rejtenének magukban, ellentétben a 
cukorral. Az aszpartám persze egy önálló kérdéskör, az adott esetben méregként is felfogható. 
Ha annak bebizonyosodik valamilyen egészségkárosító hatása, akkor azt hiszem, hogy ott 
inkább a termék betiltása az, ami szóba kerülhet. 

Jelenleg a népegészségügyi termékadó kiterjed a magasabb sótartalmú termékekre is, a 
magasabb cukortartalmú termékekre is. A konyhasót valóban nem vonja az adó hatálya alá a 
törvény azért, mert az egy alapélelmiszer, másfelől pedig abból a feltevésből indul ki a norma, 
hogy esténként nem konyhasót ropogtat a magyar ember, hanem adott esetben csipszet vagy 
más sótartalmú terméket, és így viszi be azt a sómennyiséget, ami adott esetben 
magasvérnyomás-betegség kialakulásához vezet. 

Ami az energiaitalokat illeti, megfogalmazódott az a kérdés is, hogy vannak-e vajon 
adatok arra, hogy milyen problémákat okozhat az energiaital, illetve az, hogy az energiaital 
magas koffeintartalommal bír, és a tapasztalatok szerint a gyártók a koffeintartalom növelését 
határozták el. Az egészségügyi államtitkárság kérésére az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat végzett egy felmérést 2011 novembertől 2012 május végéig, ahol 194 
esetben jelentettek energiaital-fogyasztással összefüggésben eseményt, rosszulléteket, 
kellemetlen tüneteket. Számomra megdöbbentő volt, hogy a 194 főből 75 százalék 18 év alatti 
fiatal volt. 8-10 éves korú gyermekek is. Adott esetben az energiaital elfogyasztott 
mennyisége 2 deci és 3 liter között változott naponta. Tehát akár egy eset is nagyon súlyos 
következményekkel járhat. 

Azt gondolom, hogy ezek az adatok is arra mutatnak, hogy valamilyen módon, de 
ennek a termékcsoportnak a fogyasztását korlátozni szükséges. Erre egy ilyen adó lehet az 
eszköz. Amennyiben ez az árakban is megjelenik, akkor vélhetően ezek a fiatalkorúak, 
gyermekkorúak talán kevésbé jutnak vagy juthatnak ilyen termékhez. 
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Ami a költségvetési összefüggéseket illeti, talán erről még nem esett így külön szó. A 
jövedéki adó valóban a központi költségvetésbe folyik be. Ez a bevétel ilyen módon 
közvetetten válik a forrásává az egészségügyi kiadásoknak. Ez tulajdonképpen bármely adó 
kapcsán elmondható, erre elnök úr is utalt a viszontválaszában. Ez nem változtat azon a 
tényen, hogy ennek a törvényjavaslatnak a motivációja tényleg az volt, hogy a korábbi 
helyzethez képest ezen adókból közvetetten vagy akár közvetlenül, de az egészségügyi 
kiadások növelése valósulhat meg. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető asszony! 
 
PALOTAI KINGA f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Még egy 

kiegészítést szeretnék tenni. Felmerült kérdésként, hogy a gyógyászati segédeszközök közül 
miért csak a törvényjavaslat mellékletében szereplő termékekre vonatkozik az áfakulcs-
csökkentés. 

Ahogy az elején említettem, ennek az intézkedésnek a célja a gyógyászati segédeszköz 
támogatás jogcímcsoport 2013. évi előirányzata betartásához szükséges intézkedés, és ezért a 
legmagasabb tb-támogatású gyógyászati segédeszközök kerültek kiválasztásra. Ez persze 
olyan szempontból közvetetten is hasznos, hogy így az előirányzat betartásához a betegterhek 
emelése nélkül járul hozzá, hiszen ha nem lenne ez az intézkedés, akkor valószínűleg más 
olyan intézkedés lenne, ami a betegterhek emelését okozná.  

Az, hogy egyébként akár cél lehet a gyógyászati segédeszközök többi csoportjának is 
az átsorolása, az egy másik kérdés, és akár támogatható is, de minden esetben figyelemmel 
kell lenni arra, hogy az tényleges költségvetési bevételkiesést okoz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután nincs más, így az első kör b) pontja következik. 

Nagy Kálmán professzor úr! Illetve ha valaki nem kapott a konkrét kérdésére választ, akkor a 
kérdésre-válaszra egy mondatban lenne lehetőség. 

További kérdések 

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Én arra az egy kérdésre, hogy nyilvánvalóan az első 
megközelítés arról szól, hogy ilyen forrásból indokolt-e az egészségügyet többletforráshoz 
juttatni. Amire abszolút megnyugtató a válasz, az a címre adott válasz a kormány részéről. Ha 
a címe az, hogy az egészségügy többletforráshoz juttatása, a cél a törvényben, akkor 
értelemszerűen az Egészségügyi bizottság csak azt a megközelítést tudja használni, hogy az 
így befolyt pénzösszeg egyértelműen az egészségügyben hasznosul. Másfajta meggondolás 
egyszerűen értelmezhetetlen számunkra, ha a bizottság tárgyalja, és azt hiszem, hogy ezzel a 
bizottság minden tagja egyetért ebben a formában. 

Nem mintha előzőleg ezzel kapcsolatosan rossz tapasztalataink lettek volna, de azt 
gondolom, hogy ez alapvetően összecseng azzal a témával, amiről az itt lévő képviselők 
beszélnek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egyszer megemlítjük, hogy a központi 

költségvetésen keresztül nagyon köszönjük a többletforrást előre is, ez lenne ennek az 
értelme.  

Mindenki megkapta a választ, illetve élne-e az NGM professzor úr kérdésére 
válasszal? (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

Akkor ezt a napirendi vitát lezárom, és az általános vitára bocsátás következik. 
Köszönöm a kérdéseket és a válaszokat. Megkérdezem, hogy a bizottság részéről ki az, aki az 
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elhangzottak alapján az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében benyújtott 
törvénymódosítást T/7953. számon általános vitára alkalmasnak ítéli meg. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 18 igen. Tartózkodott-e valaki? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 

18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak találtuk. 
Kérdezném, hogy kisebbségi vélemény megfogalmazására az általános vitában kíván-

e élni valaki az ellenzéki képviselők részéről. (Szilágyi László jelentkezik.) Szilágyi képviselő 
úr. Kérdezném a Fidesz-KDNP képviselőit, hogy a többségi vélemény megfogalmazására 
igényt tart-e valaki a bizottság tagjai közül. Nem kötelező, mert az előterjesztő a gazdasági 
bizottság első helyen. 

 
DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Melyik nap lesz? 
 
ELNÖK: Kedden. 
 
DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Jó, vállalom. 
 
ELNÖK: Hollósi képviselő úr. Köszönöm szépen. Tehát a kisebbségi véleményt 

Szilágyi képviselő úr, a többségi véleményt Hollósi képviselő úr terjeszti elő. Köszönöm 
szépen. 

Ezzel az első napirendi pontot lezárom, és köszönöm mindenkinek az értékes 
észrevételeit. 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 
végrehajtásáról szóló T/8196. számú törvényjavaslat 

Megyünk tovább. A második napirendi pontunk kétfelé van bontva, nevezetesen a 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló – egyszerűsíteném – T/8196. számú, a 
zárszámadásról szóló törvény. Nagy tisztelettel köszöntöm a napirendi pont előadóját, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Tóbiás Tamás főosztályvezető urat és munkatársait, 
és egyúttal meg is adnám a szót az előterjesztőnek. Tóbiás főosztályvezető urat illeti a szó! 

Tóbiás Tamás főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Akkor röviden, néhány percben a fő vonalait 
ismertetném a zárszámadási törvényjavaslatnak. A törvényjavaslat benyújtására az 
államháztartásról szóló törvény vonatkozó szabályai szerint a költségvetési évet követő 8 
hónapon belül kell hogy sor kerüljön, illetve ezt megelőzően két hónappal kell az Állami 
Számvevőszék részére átnyújtani a törvényjavaslat tervezetét. E kötelezettséget a kormányzat 
határidőben teljesítette. 

Ami a zárszámadási törvényjavaslat érdemi részét illeti, általánosságban elmondható, 
hogy 2011-ben folytatódott a kormánynak az a munkája, hogy az örökölt strukturális 
problémákat felszámolja. A legfontosabb problémákra a Széll Kálmán Tervben foglalt 
intézkedésekkel próbált a kormány megoldást találni. Ezek jellemzően a magas államadósság, 
a romló versenyképesség, illetve a növekedési nehézségek kezelése volt. 

A Széll Kálmán Tervben foglalt intézkedések elsősorban ezekre a problémákra 
próbáltak választ adni. 

Néhány fontosabb makrogazdasági paramétert, jellemzőt is említenék, amelyek 
részben az ágazatot is érintik. A bruttó hazai össztermék, a GDP növekedése 2011-ben 1,6 
százalékos volt. Ami említést érdemel még, különösen az ágazat szempontjából is, a 
fogyasztói árak növekedése 3,9 százalék volt éves átlagban, illetve én a nettó átlagkeresetek 
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növekedésére hívnám fel a figyelmet, hogy ez nemzetgazdasági szinten 2011-ben 9,9 
százalékkal haladta meg az előző évit. A reálkeresetek, azaz a keresetek vásárlóértéke pedig 
5,8 százalékkal emelkedett az előző évhez képest. 

Túl az általánosságokon, akkor néhány szót, néhány fontosabb momentumot 
kiemelnék részben az EMMI fejezet egészségügyi területet érintő költségvetésének 
végrehajtásáról, illetve azt követően az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének a 
végrehajtásáról.  

Az EMMI fejezeten belül az egészségügyi terület a 120 milliárdhoz közelítő eredeti 
kiadási előirányzathoz képest végül is 2011-ben 133,5 milliárd forintot használt fel, tehát 
annyi volt a 2011. évi teljesítés. Néhány dolgot kiragadva a zárszámadási törvényjavaslatból, 
amire szeretnénk külön felhívni a figyelmet, hogy az ÁNTSZ 8,7 milliárd forintot fordíthatott 
egyrészt az életkorhoz kötött, illetve a megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltásokkal 
összefüggésben az oltóanyagok beszerzésére. Biztosította a tárca az intenzív ellátásra szoruló 
betegek magas színvonalú ellátásához nélkülözhetetlen különféle berendezések bérléséhez – 
gondolok itt altató, lélegeztető gépekre, monitorokra – szükséges forrásokat.  

Szintén említést érdemel a határon túli magyarok egészségügyi ellátása. A tárca a 
fejezeti kezelésű előirányzataiból biztosította az OEP számára az ehhez szükséges forrásokat.  

Prioritás volt 2011-ben is természetesen a mentés fejlesztése. Ennek megfelelően 
folytatódhatott a korábbi években megkezdett projekt, a mentőgépjármű-beszerzések 
folytatása, az ehhez szükséges fedezet rendelkezésre állt. Külön kiemelném a koraszülött-
mentéssel összefüggő alapítványok munkájának támogatását, illetve természetesen a 
légimentéssel összefüggő költségeket is biztosította a tárca a költségvetésében. 

Amire még külön felhívnám a figyelmet, hogy az az Országos Alapellátási Intézetnél 
300 millió forint állt rendelkezésre az úgynevezett praxisváltás-program bonyolítására, ez a 
fiatal pályakezdők, rezidensek pályára állítását, illetve az idős orvos kollégák nyugdíjba 
vonulását támogató pályázati rendszer fedezetéül szolgált. 

Nagyjából ennyit szerettem volna az ágazati költségvetésről mondani, és akkor 
rátérnék az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének rövid ismertetésére. 

Az Egészségbiztosítási Alap 2011-ben 1403 milliárdos bevételi főösszeggel, 1486,5 
milliárdos kiadási főösszeggel gazdálkodhatott. Ezek eredményeként, eredőjeként a hiány 
83,4 milliárd forint volt, ami az eredetileg tervezett hiányhoz képest némileg elmaradt, közel 
4 milliárd forinttal kisebb lett a hiány, mint azt eredetileg terveztük. 

Ennek a lényege, hogy gyakorlatilag a bevételi oldalon 32 milliárddal több bevétel 
folyt be, illetve a kiadási oldalon 28 milliárd forinttal többet használhatott fel az Alap az 
eredetileg tervezettnél. 

A bevételi oldalon a két legnagyobb tétel 40 százalék fölötti részaránnyal 
gyakorlatilag a munkáltatói, illetve a biztosítotti járulékok, ezeknek a bevétele nagyjából a 
tervezett szint szerint alakult. Az egyéb járulékoknál és hozzájárulásoknál az egészségügyi 
szolgáltatási járulékot emelném ki, ez gyakorlatilag a nem biztosítottak, illetve a kiegészítő 
tevékenységet folytató nyugdíjasok közterhe. Ennek a havi összege 2011-ben 5100 forint volt 
havonta. Ennek fejében juthatnak hozzá a természetbeni egészségügyi szolgáltatásokhoz. 

Az egészségügyi hozzájárulás bevételek a vártnál kedvezőbben alakultak alapvetően a 
mögöttes jogszabályok változása miatt. Itt 54,3 milliárd forint folyt be, 18,5 milliárddal több, 
mint amennyit eredetileg terveztünk. 

A másik nagyon nagy tétel a bevételi oldalon a központi költségvetési hozzájárulás az 
E. Alap kiadásaihoz. Ennek a teljesítése a vizsgált időszakban 642 milliárd forint volt. Ennek 
gyakorlatilag a döntő része az úgynevezett nemzeti kockázatközösség keretében a központi 
költségvetéstől átvett pénzeszköz. Azok után a személyek után, akik sem járulékfizetésre, sem 
egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére nem kötelezettek, azok után gyakorlatilag az 
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állam egy befizetést teljesít az Egészségbiztosítási Alap részére. Ennek fejenkénti, havonkénti 
összege 9300 forint volt 2011. évben. 

A bevételek közül még az egyéb bevételeket emelném ki. Ezeknek a teljesítése is 
jelentősen meghaladta a tervezettet. Ez gyakorlatilag a gyógyszergyártók és -forgalmazók 
eredetileg tervezettet jelentősen meghaladó befizetéseinek köszönhető. Összesen közel 60 
milliárd forintra teljesültek a gyártói befizetések, ebből 14 milliárd forint az úgynevezett 
támogatásvolumen-szerződések keretében, illetve 45,7 milliárd forint pedig a Gyftv. szerinti 
gyártói befizetések. 

A kiadások vonatkozásában, mint említettem, 28 milliárd forinttal többet használt fel 
az Alap, mint amennyit eredetileg tartalmazott a költségvetés. A többletfelhasználás a 
természetbeni ellátásoknál jelentkezik. A pénzbeli ellátásoknál viszont egy nagyon jelentős 
megtakarítást realizált az Alapkezelő.  

Itt a táppénzkiadásokról beszélnék röviden. A legnagyobb megtakarítás gyakorlatilag 
ott jelentkezik, több mint 20 milliárd forinttal kisebb volt a felhasználás, mint a tervezett. Ezt 
gyakorlatilag szintén a menet közben bekövetkező jogszabályi változások indokolják a 
táppénzjogosultság szabályait illetően. Egyébként a többi pénzbeli ellátás felhasználása is 
nagyjából hasonlóan alakult, a szabályváltozások is lényegében leképezik a 
táppénzszabályokat, tehát ugyanez igaz a terhességi gyermekágyi segély, illetve a 
gyermekgondozási díj felhasználására, amelyek szintén elmaradnak a tervezettől. 

A természetbeni ellátásokról összességében annyit, hogy ezek adják a döntő részét a 
kiadásoknak, mintegy 84 százalékát jelentik az Alapon belül, 1249,1 milliárd forint volt a 
természetbeni ellátások teljesítése 2011-ben, ami több mint 60 milliárd forinttal több, mint az 
eredetileg tervezett. Ezek közül a legnagyobb kasszával, a gyógyító-megelőző ellátásokkal 
kezdeném. Itt a 770 milliárdos tervezett kiadáshoz képest mintegy 36,8 milliárd forint 
összegben került többletforrás a gyógyító-megelőző kasszába. 

Itt a legfontosabb évközi módosítások, illetve a legfontosabb felhasználási jogcímek: a 
legnagyobb tétel a december végi 27 milliárd forintos többletforrás, amit az egészségügyi 
intézmények a tartozásállományuk, a szállítói tartozásaik kifizetésére fordíthattak, illetve 
szintén nagy tétel volt az egyszeri kereset-kiegészítés összege két tételben, az összesen 5,6 
milliárd forint volt. Ez szintén év végén került a kasszába többletforrásként. 

Szintén többletforrást kapott a mentés, részben az üzemanyagár-emelkedésből adódó 
többletkiadások, illetve egyéb más jogcímeken felmerült többletkiadásai fedezetéül, illetve 
meg kell említeni az úgynevezett kasszasöprést, amelyre szintén sor került 2011-ben. Ez 
gyakorlatilag 21,1 milliárd forint összegű kifizetést jelentett december hónapban. 

Egy-két fontosabb változásra is felhívnám a figyelmet, ami a finanszírozási rendszert, 
a szabályozást érinti. Elsősorban az alapellátásban az új alapellátási eszköztámogatás 
bevezetésére hívnám fel a figyelmet, amelyre 1,4 milliárd forint állt rendelkezésre a 
háziorvosi szolgáltatók számára, illetve nagyon fontos momentum volt a fogászati ellátást, az 
otthoni szakápolást, a hospice ellátást, a háziorvosi ellátást, illetve a laboratóriumi ellátást 
érintően a finanszírozás három hónapról két hónapra csökkentése. A korábbiakhoz képest 
ezek az ellátási formák maradtak ki a három hónapról két hónapra történő csökkentés során. 

A gyógyszertámogatások. Itt 376,9 milliárd forintot fordított az Alapkezelő 
gyógyszertámogatásra 2011. évben, ami az eredetileg tervezettet több mint 33 milliárd 
forinttal haladta meg. Itt a kormány két alkalommal kellett, hogy határozattal többletforrást 
biztosítson a kassza pótlására, hogy biztosítottak legyenek a kifizetések.  

A Széll Kálmán Terv talán legjelentősebben a gyógyszerkasszát befolyásolta, jó 
néhány intézkedés érinti a gyógyszertámogatásokat a Széll Kálmán Tervből. Ezek közül 
tényleg csak egy-kettőt említésszerűen: a generikus program beindulására hívnám fel a 
figyelmet, a terápiás felülvizsgálati rendet érintő változásokra, illetve volt jó néhány olyan 
intézkedés, most különösen a vaklicitre gondolok vagy a preferált referenciaársáv 
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bevezetésére, amely eszközökkel gyakorlatilag sikerült a kormányzatnak a kasszakiáramlást 
megfékeznie. 

Röviden a közgyógyellátást érintő változásokról, hiszen ezek a gyógyszertámogatást 
érintő változások nyilván kihatottak a közgyógyellátási rendszerre is. Gyakorlatilag a 
közgyógyellátás keretei között rendelhető termékkört érintették alapvetően ezek a változások. 

Említés szintjén a gyógyászati segédeszköz kasszát mondanám még, ahol 
gyakorlatilag 6 milliárd forinttal nagyobb lett a kiadás, mint azt eredetileg a parlament 
jóváhagyta. Összességében ennyit szerettem volna összefoglalóan mondani a tárca, illetve az 
Alap zárszámadásáról. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úrnak a kiegészítését, és azt külön 

köszönöm, hogy az egészségügyi ágazati vonatkozásokat kiemelten megerősítette és 
értelmezte számunkra. 

Én a vitát mindenképpen egy körben javasolnám mindkét napirendi pont esetében, és 
képviselőtársaimat nagyon megkérném arra, hogy az ÁSZ-kérdéseket majd a következő 
napirendnél tegyük fel. Tehát most maradjunk az általános kérdéseknél, mindenkinek szabad 
nyilvánvalóan kérdezni. Tehát a 2011. évi költségvetés - ez az első önálló éve ennek a 
kormánynak - zárszámadása egészségügyi vonatkozásai, ebben a körben nyitom meg a 
képviselői kérdések, észrevételek sorát. Szilágyi képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások, vélemények 

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen. Mi készítettünk írásos kisebbségi 
véleményt a zárszámadáshoz, amit le is fogok hamarosan adni. A 2011. évet úgy harangozták 
be annak idején, mint a fenntartható átrendeződés évét. Ez volt akkoriban a szlogen, nem 
tudom, hogy ki emlékszik még erre. A költségvetés vitájában már elmondtuk, hogy ebből 
semmiféle átrendeződés még nem látszik, és most a zárszámadás kapcsán is ezeket kell 
leszögeznünk, hogy ez a költségvetés nem is volt teljesen megalapozott, amit az is bizonyít, 
hogy többször kellett később korrigálni az E. Alap sorait, és nem segített semmit abban az 
értelemben, hogy évek óta komoly alulfinanszírozottságot látunk az egészségügyi 
költségvetésekben. 

Meg kellett volna már oldani költségvetési szinten, hogy több pénz jusson a 
kórházaknak a kihasználatlan kapacitások kihasználására, a várólisták csökkentésére, de ez a 
költségvetés, a szűkösségnek ez a fajta elosztása csak konzerválta az ellátórendszer 
fenntarthatatlan viszonyait. Tehát az alapellátásban tovább nőtt a tartósan betöltetlen praxisok 
száma, és nagyon komoly finanszírozási gondok voltak. Az év végén megint el kellett kezdeni 
a tűzoltást, akár a lejárt idejű tartozások valamilyen módon történő kifizetésére, és így tovább. 
Tehát rengeteg korrekcióra volt szükség az év folyamán. 

Összességében: most nem mondom el az egész kisebbségi véleményt engedelmükkel, 
hiszen előreszaladt az idő. Az államháztartás összes kiadásait tekintve tovább csökkent az 
egészségügyi kiadások aránya, és ezen belül is a közegészségügyi, népegészségügyi kiadások 
aránya is, és azt gondolom, hogy a 2011. évben nem sikerült elmozdulni arról a válságos 
pontról, amiben az egészségügy akkoriban volt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, vélemény? Nagy Kálmán professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Áttekintve a törvényjavaslat egyes fejezeteit, az 

egyes részleteit, azt kell mondanunk, amit már az előzőekben is megállapítottunk, hogy a 
körülményeket is figyelembe véve, az E. Alapnak a költségvetésből juttatott összegei 
felelősségteljesen voltak felhasználva. 
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Az egyes részletek vonatkozásában kérdések merülnek fel, nem biztos, hogy nagyon 
örülünk, hogy a terhességi, gyermekágyi segélyre vagy a gyermekgondozási díj összegére 
kevesebb pénzt használtunk fel, ennek nyilvánvalóan objektív okai lehetnek, és nem is biztos, 
hogy összefügg a költségvetéssel. 

Az is kiderül számunkra, hogy igazából, bár a gyógyszerkassza mindig előtérben van, 
amióta én képviselő vagyok, szinte minden kormány egyik legfontosabb kérdése, hogy a 
gyógyszerkasszát hogyan próbálja átalakítani, de a más országok tapasztalatai alapján is a 
gyógyszerkassza úgy nem alakítható át, hogy semmiből gyógyszert vegyünk. 

Tehát a betegek jelentős részének a kezelésére objektív, jól definiált, árban 
meghatározott összegeket kell meghatározni, és a más ágazatokkal szemben azt kell mondani, 
hogy a költségvetésnél mindig figyelembe kell venni azt, hogy a gyógyszerek köre és a 
gyógyítási lehetőségeknek a köre évről-évre változik. 

Ezt egyszerűen mi, ugyanabból a pénzből esetenként nem tudjuk kikompenzálni. 
Nyilvánvalóan bizonyos átalakításokat eszközölni kell, és amikor az előző évek ilyen jellegű, 
a kasszának a kiadásait nézegettük, és a kassza elszámolását megkaptuk, akkor egyre 
világosabban láttuk, hogy az Egészségbiztosítási Alap mennyire felelősen bánik ezzel a 
rendelkezésére álló összeggel. Az az igazság, hogy a felhasználás is egyre tudatosabb, mert a 
gyakorló orvosok is mindannyian egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy milyen jellegű 
felelősségük van azzal kapcsolatosan, hogy egy beteget lehetőség szerint a leghatékonyabb 
gyógyszerrel, de egyúttal a leggazdaságosabb módszerrel kezeljenek. 

Az ilyen irányú törekvések nagyon hasznosak, csak ne menjenek túl egy bizonyos 
határon. Ez a bizonyos határ a beteg érdeke. Tehát amikor azt kell mondanom, hogy a 
gyógyszerkassza rendezése ismételten felmerül, akkor erre a dologra azért egy nagyon 
komoly gondot kell fordítani. Magyarország nem maradhat le a gyógyszerkassza kiadásai 
vonatkozásában a környező országoktól. Nem lehet, hogy Szlovákiában jobb legyen ezzel 
kapcsolatosan az ellátás, vagy akár Csehországban, mint Magyarországon. Szembe kell nézni 
bizonyos tényekkel. Az ottani kollégákkal való konzultáció egyértelműen azt mutatja, hogy 
Magyarország semmiféleképpen nem juthat egy olyan hátrányos helyzetbe, akár egy inferioris 
helyzetbe a környező országokhoz viszonyítva. 

Tehát ezeknek a kérdéseknek a helyes értékelése véleményem szerint 
mindenféleképpen rendkívül fontos. 

Én azt gondolom, hogy összességében a törvényjavaslat, figyelembe véve annak a 
részleteit, így a járulékfizetéseknek az arányát is, mindenféleképpen általános vitára 
alkalmasnak tartható, és azt gondolom, hogy pontosan az általános vita az egyes, talán itt fel 
nem tárt részleteket még alaposabban megvilágíthatja. Ugyanis az egészségügyi 
megközelítése ezeknek a problémáknak azért bizonyos értelemben sokszor más, mint az 
általános megközelítés. És hogy például 27 milliárd forintot kapott a kórházak 
konszolidációjára az elmúlt évben az egészségügy, az bőven igazolja azt, hogy az MSZP-s 
képviselőtársam, aki említette, hogy korábban ilyen jellegű juttatás volt, hogy ezt a mostani 
kormány is figyelembe vette, és a mostani kormánynak is ugyanúgy szívügye ez, mint 
bármelyik más kormányzatnak volt. Hangsúlyozom, hogy akkor mi úgy gondoltuk, és ebben 
egészen biztos vagyok, hogy a kettő között azért óriási differenciák voltak. 

A mostani struktúraváltás egyértelműen azt célozná meg, hogy ilyen konszolidációra 
ne vagy csak minimálisan legyen szükség. Annál is inkább, mert ezek nem egészséges 
dolgok. A konszolidáció kapcsán az elosztásnál mindig hatalmas problémák merülnek fel, 
akár a kórházak között, akár maguknak a kórházaknak a viszonylatában is. Tehát annak 
ellenére, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ez a kormányzat részéről egy olyan jellegű lépés, 
amelyik a stabilitást mindannyiunknak az ellátását biztosítja, ennek ellenére azt gondoljuk, 
hogy ha mi meg tudjuk úgy kísérelni az átalakítást, akkor a lehetőségek arányában egy stabil 
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realitást tudunk elérni abban a vonatkozásban, hogy a kórházaknak a költségvetése kellő 
stabilitást mutasson, ugyanakkor a betegellátás pedig biztosítva legyen. 

Hozzá kell tennem azt is, hogy ehhez tartozik az, hogy a megtakarítás a 
táppénzkiadásoknak az előirányzatánál igen jelentős volt, és a tényleges kiadás 23,9 
százalékkal volt kevesebb, mint az előző időszakban. Mindenféleképpen az lenne az 
érdekünk, hogy aki valóban beteg, annak az anyagi létbiztonsága ne legyen fenyegetve. 
Ugyanakkor azt is kell mondanunk, hogy a kormánynak mindenféleképpen a programjához 
tartozik az, hogy lehetőség szerint és ebben a folyamatosan a különböző szervezetektől, 
orvosi szervezetektől kapott levelek alapján azt kell mondanom, most például legutóbb a 
Reumatológusok Országos Egyesületétől kapott levelek alapján, hogy igenis, a társadalom ezt 
belátja. Megpróbálja azt, hogy aki munkával tud pénzt keresni, az valamilyen módon a 
társadalmi termelésbe bekapcsolódjon, és lehetőség szerint ez ne egy olyan jellegű munka 
legyen, amelyik csak látszatmunka, hanem egy olyan valami, ami tényleg társadalmilag 
hasznos tevékenység. 

Összességében amikor áttekintettem a javaslatot, úgy gondolom, hogy 
mindannyiunknak az érdeke, aki az Egészségügyi bizottságban benne van, ebben az 
Egészségügyi bizottságban aktívan részt vesz, hogy az egészségügy, én nem szeretem azt a 
szót, hogy priorizálni, szerintem nincs is ilyen szó, de hogy az egészségügy maga ne egy 
kiegészítő tétel legyen a költségvetésben, hanem egy olyan jellegű része legyen a 
költségvetésnek, amelyik egyszerre jelent egy társadalom számára termelőerőt, egyszerre 
jelent egy társadalom számára biztonságot, és egyszerre jelent egy társadalom számára 
jelentős gazdasági segítséget. Az, hogy a munkában lévőknek a számát növeljük, és ennek 
megfelelően egy lehetőség szerinti pozitív szaldót nyújtson az egészségügy a társadalom 
számára az eddigiekhez viszonyítva. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, az a) és b) pont azért elég szorosan összefügg egymással. 

Kérdezném, hogy a napirendi pont a) pontjához van-e a bizottság tagjai közül valakinek még 
kérdése. Bene Ildikó alelnök asszony! 

 
DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nekem inkább csak megjegyzésem 

lenne, illetve egy kicsit Szilágyi képviselőtársamnak szeretném mondani, hogy én jól 
emlékszem, hogy a fenntartható átrendeződés évének neveztük 2011-et, és én azt szeretném is 
megvédeni. Ugyanis azt, hogy nagyon nehéz volt a 2011, azt mindnyájan tudjuk, pláne az 
egészségügy területén. Viszont a súlypontok lerakása és azoknak az átrendezése, és itt 
gondolok azért a mentésre, a betegszállításra, gondolok arra, hogy egy struktúrájában 
megváltozott egészségügyi ellátórendszert kell kialakítani, gondolok arra, hogy az 
alapellátásra hangsúlyt kell fektetni, hogy azokat a problémákat, amelyeket nagyon élesen 
érzünk humánerőforrás-helyzetben, ezeknek az alapjait le kellett rakni úgy, hogy egyébként a 
rendszer működjön, ami egy rendkívül nehéz feladat volt, és akárhogy is nézzük, lehet, hogy 
módosítani kellett menet közben, de azért ezt a rendszert életben tudtuk tartani.  

Azt, hogy a várólista-csökkentésre nem fordítottunk időt, például ezt pontosan cáfolni 
szeretném, mert az E. Alapnak pontosan 2011 első időszakában nagyon komoly erőforrások, 
pántlikázott pénzek jutottak a kórházakba a várólista-csökkentésre mondjuk a kardiológiai 
ellátásban, a csípőprotézis-műtétekben, a szemészeti műtétekben. Illetve azt a tendenciát, amit 
az egészségügy és a Semmelweis-terv is kitűzött célul maga elé, hogy a járóbeteg-ellátás felé 
toljuk azokat az ellátási formákat, amelyeket lehet, pontosan ilyen formában plusz 
odafigyeléssel, az OEP részéről egyfajta, mégis azt kell mondanom, hogy pántlikázott, célzott 
összeggel, ez a rendelkezésünkre állt, amivel nagyon jelentős eredményeket lehetett elérni. 

Tehát úgy gondolom, hogy akármilyen nehéz is volt a 2011, akármilyen sokat is 
kellett küzdenie mindenkinek, akár az orvosoknak, akár azoknak a döntéshozóknak, akik a 
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forrásoknak a rendelkezésre bocsátásában szerepet játszanak, úgy gondolom, hogy ezt a 2011-
et mégis a lehetőségeinkhez képest valóban a változások elindításával végig tudtuk csinálni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy van-e még vélemény? (Nincs jelzés.) 

Megerősítve az alelnök asszony által elmondottakat, az OEP beszámolójára rendszeresen sor 
kerül a bizottság előtt, és nyugodtan meg tudom erősíteni, hogy mindig szinte ellenzéki 
vélemény nélkül, egy szigorú, szoros, szakmailag nagyon jó gazdálkodásnak lehetünk a 
részesei egy-egy ilyen OEP-beszámoló keretében. Nemsokára fog majd következni a 
beszámoló ismét. Többször beszámolt már egyébként az OEP a bizottság előtt a munkájáról. 

Amennyiben nincs több kérdés, megkérdezem, hogy ebben a körben az NGM részéről 
az elhangzottaknak megfelelően lenne-e most reflexió, vagy az ÁSZ-jelentést követően? 
(Tóbiás Tamás: Nincsen. Köszönöm.) Köszönöm szépen. 

Az Állami Számvevőszék T/8196/1. számú jelentése a Magyar Köztársaság 2011. 
évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 

Akkor továbblépünk a b) pontra, az Állami Számvevőszék jelentése a 2011. évi 
zárszámadásról, ez a T/8196/1. számot viseli. Nagy tisztelettel köszöntöm az Állami 
Számvevőszék részéről Zakar László számvevő tanácsost és Vlasits Ágnes számvevőt, nekem 
így jelezték a részvételt. Zakar úrnak adnám meg a szót. 

Zakar László számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék) szóbeli kiegészítése 

ZAKAR LÁSZLÓ számvevő tanácsos (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Néhány mondatot szeretnék elmondani a 
zárszámadás végrehajtásáról, a munkánkról, utána a főbb megállapításokról, és utána tényleg 
röviden egy-két mondatot a bizottság illetékességi körébe tartozó területekről. 

Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének megfelelően elvégezte a Magyar 
Köztársaság 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló törvényjavaslat ellenőrzését, 
értékelte annak megbízhatóságát, valamint azt, hogy a költségvetési törvény végrehajtása 
törvényesen és szabályszerűen valósult-e meg. A 2011. évi zárszámadás ellenőrzésének 
hatóköre az előző évhez képest bővült. Lefedte a központi költségvetés bevételi főösszegének 
96 százalékát, illetve kiadási főösszegének 91 százalékát. 

Ennek érdekében 81 intézménynél végeztünk helyszíni ellenőrzést, valamint a 
költségvetés közvetlen kiadási és bevételi előirányzatait minősítettük. 

A minisztériumok irányítása alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzése a korábbi 
zárszámadási ellenőrzések során nem volt jellemző. Most kísérleti jelleggel a 
Belügyminisztériumot és 35 intézményét is bevontuk az ellenőrzésbe, és 7 külön ellenőrzés 
keretében elvégeztük 13 költségvetési szerv beszámolójának minősítését. 

A zárszámadás ellenőrzéséhez még további két ellenőrzés kapcsolódott, a belső 
kontroll és belső ellenőrzés szabályszerűségének ellenőrzése, és a 2011. évi költségvetés 
fejezeti kezelésű előirányzatai tervezésének és évközi módosításainak ellenőrzése, amelyekről 
külön jelentés készült. 

Változás volt továbbá a korábbi évekhez képest, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap 
beszámolóját nem könyvvizsgáló, hanem az ÁSZ minősítette. 

Az államháztartás központi alrendszereinek elszámolásait a következők szerint 
minősítettük. A nemzetgazdasági elszámolásokat a Nemzeti Földalappal kapcsolatos 
bevételek és kiadások, valamint a lakástámogatások kivételével, amelyeket korlátozott 
minősítéssel láttunk el, megbízhatónak minősítettük. Megállapítható volt, hogy jelentősen 
javult a beszámolók megbízhatósága. Míg 2009-ben három, 2010-ben pedig kettő elutasító 
minősítés volt, 2011-re ez egy darabra csökkent. 
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A korlátozott minősítések száma az elmúlt két évben 10-10 volt, ehhez képest a 2011. 
évi beszámolók közül csak egy kapott ilyen minősítést. Elutasító véleményt az uniós 
fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzatainak 2011. évi összesített beszámolója, korlátozott 
záradékot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség beszámolója kapott. Jelentésünkben a 
korábbiaktól eltérően strukturált, összevont javaslatokat tettünk. Ezen felül figyelemfelhívó 
megjegyzéssel egészítettük ki 9 költségvetési szerv, illetve fejezeti kezelésű előirányzat 
beszámolóját. Az új ÁSZ-törvénynek köszönhetően az érintetteknek 15 napon belül 
intézkedési kötelme van. A bizottság tárgykörébe tartozó NEFMI-elszámolásaiban javulás 
mutatkozott az előző évhez képest. A NEFMI igazgatási és fejezeti kezelésű előirányzatok 
beszámolója 2010. évben korlátozott, 2011. évben elfogadó minősítést kapott. De 
figyelemfelhívó levélben intézkedést igénylő megállapításokat fogalmaztunk meg. 

A bizottság tárgykörébe tartozó Egészségbiztosítási Alap 2011. évre vonatkozó 
költségvetési beszámolójának minősítését könyvvizsgáló végezte az ÁSZ módszertani 
előírásai alapján. A könyvvizsgáló véleménye kialakításakor felhasználta a Nemzeti Adó és 
Vámhivatal által beszedett, Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételekre vonatkozó 
ellenőrzési eredményünket. 

A könyvvizsgáló az Alap működési, ellátási és konszolidált beszámolóit elfogadó 
véleménnyel látta el. Az Egészségbiztosítási Alap hiánya nem érte el a tervezettet. Ez úgy 
teljesült, hogy év végén a költségvetésben nem tervezett, összesen 33,1 milliárd forint 
kiadással járó kormányzati intézkedéseket is végrehajtottak. 

Ilyen év végi egyszeri kormányzati intézkedés volt az egyszeri kereset-kiegészítés, 
amelyre azonban a kormányrendelet nem biztosított felkészülési időt, egy nap alatt kellett 
végrehajtani. 

Az adósságrendezésre fordítható konszolidációs támogatásra 27 milliárdot fordítottak. 
Az Alapkezelő az utalásokat a vonatkozó kormányrendeletben előírtak szerint és határidőben 
szabályszerűen teljesítette. Átmeneti gyógyszerellátási zavar kezelése címén 500 millió forint 
kifizetése történt meg, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a kifizetést szabályszerűen 
teljesítette. 

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló megállapításaival, 
javaslataival támogatni kívánja az Országgyűlés és bizottságainak munkáját, hogy a 
képviselők tevékenységük során hasznosíthassák jelentésünket, ellenőrzési tapasztalatainkat. 
Megragadva a lehetőséget, felhívom a figyelmet két közelmúltban megjelent jelentésünkre. 
Az egyik a „Jelentés a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről”, illetve „A 
társadalombiztosítási alapokból nyújtott ellátások és szolgáltatások jogosultsági rendjében 
alkalmazott nyilvántartási rendszerek működésének ellenőrzéséről”. 

Amennyiben a jelentések megtárgyalását napirendre tűzi a bizottság, a főbb 
megállapításokról részletes tájékoztatást tudunk adni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen számvevő tanácsos úr szóbeli kiegészítését. Kérdezném, 

hogy az ÁSZ-jelentés kérdését, illetve a zárszámadás tekintetében 2011-ben kinek van 
kérdése, észrevétele, reflexiója. Hollósi képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások, vélemények 

DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Iván professzor ez a 
kezem, az ő nevében mondanám azt az ajánlatot, hogy esetleg hallgassuk meg a pszichiátriai 
ellátás helyzetéről szóló beszámolót, javaslom, hogy a bizottság vagy az albizottság ragadja 
meg ezt a lehetőséget és éljünk vele. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor ez az ÁSZ irányába egy jelzés volt, erre nem 

hiszem, hogy lenne reflexió tanácsos úr részéről. Köszönöm szépen. 
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Kérdezem főosztályvezető urat, hogy az elhangzottaknak megfelelően kíván-e 
reflektálni. 

 
TÓBIÁS TAMÁS főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen, nem. Értelmezésem szerint konkrét kérdés nem hangzott el, úgyhogy nem kívánnék. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az a) és b) pontot követően a 2011. évi zárszámadás 
általános vitára bocsátása következik, mely kéthetes bontásban kerül majd a parlamentben 
tárgyalásra. Aki az általános vitára való alkalmassággal egyetért, kérem, hogy szavazatával 
ezt erősítse meg! (Szavazás.) 13 igen. Aki nem ért egyet? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás? 
(Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen. 

Általános vitára a bizottság alkalmasnak tartotta. 
A kisebbségi és a többségi vélemények leadására a bizottsági titkárságon a mai napon 

16 óráig van írásban lehetőség. Ezt előzetesen jeleztük. 
Köszönöm szépen mindenkinek az érdeklődését, kérdéseit és az adott válaszokat. 

A polgári törvénykönyvr ől szóló T/7971. számú törvényjavaslat 

Rátérünk mai bizottsági ülésünk harmadik napirendi pontjára. Ahogy előzetesen 
kiküldtük, a polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat általános vitára bocsátásának a 
bizottsági vitájáról lesz szó a harmadik napirendi pont keretében, mely T/7971. számon lett 
benyújtva. 

Nagy tisztelettel köszöntöm a napirendi pont előadóját, Czepek Gábor főosztályvezető 
urat és munkatársait, és az előterjesztőnek meg is adom a szót a Ptk.-val kapcsolatosan. 

Dr. Czepek Gábor főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
szóbeli tájékoztatója 

DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy elöljáróban 
bemutassam a munkatársaimat. Egy elég nagy anyagról van szó, több mint 1500 §, úgyhogy 
nem venném a bátorságot arra, hogy azt mondjam önöknek, hogy minden részével olyan 
szinten tisztában vagyok, ami a bizottság érdeklődésének megfelelhet. 

Ezért kísért el Jójárt Eszter kolléganőm, Parlagi Mátyás kollégám és Kerepesy 
Krisztián kollégám. 

A munkamegosztás közöttünk az lenne nagyjából, nem húzva az idejüket, de 
kielégítve az információéhséget, hogy általánosságban én beszélnék a polgári 
törvénykönyvről, és az egészségügyi bizottság portfóliójába tartozó egyes kérdésekről pedig a 
kollégáim. 

Igyekszem a pátoszt mellőzve fogalmazni, de kétségtelenül történelmi, legalábbis 
jogtörténeti pillanathoz érkezett a Magyar Országgyűlés, ugyanis jelen törvényjavaslat 
elfogadásával megszülethet Magyarország első demokratikus keretek között elfogadott 
polgári törvénykönyve, amely az állampolgárok életviszonyait a legteljeskörűbben 
szabályozza és érinti. 

Az 1959. évi IV. számú hatályos Ptk. ugyan egy elég magas szakmai színvonalat 
képvisel, de mégsem a piacgazdaság és a jelenlegi történelmi viszonyok lenyomatát képezi. 
Ezért mindenképpen indokolt volt egy új törvénykönyv elfogadása. 

Igyekszem a munka jelentőségét egy kicsit bemutatni azáltal, hogy elmondom a 
munka folyamatát. Tehát ez egy több mint tíz évre visszanyúló munka. A Vékás Lajos 
professzor vezette kodifikációs főbizottság és szerkesztőbizottság végezte a munkát, 
számtalan jogász és professzor és gyakorlati szakember együttműködésével. 
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Egy átmeneti törés után 2010-ben a kormány úgy döntött, hogy visszaadja az 
előkészítés folyamatát a szakmai grémiumnak, amely ezt be is fejezte, és 2011 telén átadta a 
javaslatot a kormánynak. 

Ezt követően a jogalkotási törvény minden egyes passzusának megfelelő egyeztetési 
folyamat következett, ami álláspontunk szerint példamutató volt. Hosszan tartott, egészen 
nyár elejéig, és egy széles körű közigazgatási és társadalmi egyeztetés végén a kormány 
kétszer is tárgyalta a javaslatot. Ezt megelőzően három tematikus egyeztetést végzett a 
kormány a szakmai és civil szervezetekkel. 

A kormány másodszori tárgyalása júliusban volt, és ezt követően döntött úgy, hogy a 
szakmai javaslatot teljes egészében változtatás nélkül nyújtja be a Háznak. Tehát semmiféle 
korrekció nem történt a kormányülést követően. Megelőzően nyilván a szakmai észrevételek 
valamelyest pontosították a javaslatot. 

Engedjék meg, hogy néhány szóban, röviden elmondjam, hogy álláspontom szerint 
miért indokolt egy új polgári törvénykönyv megalkotása. 

Az 1959-es Ptk. még egy más politikai rendszerben és dimenzióban született. Azóta 
megtörtént a rendszerváltás, rögzültek a piacgazdaság elvei, normái, a tulajdoni viszonyok, és 
ez mindenképpen igényli bizonyos szabályok újragondolását.  

Ezen kívül mind a technológia, a számítástechnika, mind pedig a fogyasztói jogok, 
egyéni szabadságjogok és alapjogok fejlődése szükségessé tette ezeknek a védelmeknek, 
illetve szabályoknak a megjelenítését. Az Európai Unió egy újabb dimenziót ad a magánjogi 
viszonyokban, amely miatt szintén szükséges volt egyes szabályok újragondolása. 

De mindemellett nagyon fontos megjegyezni, hogy a magánjog az az ága a jognak, 
amelynek a gyökerei több ezer évre nyúlnak vissza. Tehát itt ne gondoljon senki arra, hogy 
gyökeresen új szabályokat lehet alkotni, a római jogból eredeztethető tulajdonképpen minden, 
amelyet ma a polgári jog szabályoz. Ebből kifolyólag bizonyos jogintézmények innovációja 
bekövetkezhet, alkalmazkodhatnak a jelenlegi társadalmi viszonyokhoz, de gyökerestől 
felforgatni a polgári jog világát nem lehet és nem is szabad. 

1500 paragrafusról van szó, egy óriási törvényről, Magyarország legnagyobb 
törvényéről. Ennek van egy sajátos belső koherenciája, illetve logikája, amelyet érdemes úgy 
szemlélni, hogy strukturális változást egy parlamenti szakban nehéz már véghez vinni, apróbb 
finomítások lehetségesek, de az elvi szintű problémák megvitatására egy ekkora törvény már 
kevésbé alkalmas. 

Amit még meg szeretnék jegyezni, hogy két alapvető elve és vezérlőelve van a polgári 
törvénykönyv tárgyalásának. Az egyik a tulajdonvédelem, a másik pedig a felelősség. Ez a két 
jelszó az, amit a zászlónkra tűztünk akkor, amikor elkezdtük az egyeztetési folyamatot. A 
felelősség alatt a jogok és kötelezettségek megfelelő arányát értjük. Nyilván nincs jog 
felelősség nélkül, és ez fordítva is igaz. 

Úgy érezzük, hogy ez a törvényjavaslat megtalálta a kellő egyensúlyt a jogok és 
felelősségek rendszerében, amellett, hogy a tulajdoni viszonyokat, illetve a tulajdonjogot 
abszolutizálja.  

Tehát egy magánjogi alkotmányról beszélünk tulajdonképpen, amellyel a magánjogi 
rendszerváltás befejeződött. Egy monista elvű törvény, ami azt jelenti, hogy a legszélesebb 
körűen kívánja szabályozni az egyes jogviszonyokat, ezért került be a gazdasági társaságokról 
szóló törvény és a családjogi törvény is a polgári törvénykönyvbe, amely eddig nem így volt. 

No, én nem is húznám tovább az idejüket, hanem átadnám a szót a kollégáimnak, akik 
röviden a bizottság tárgykörébe tartozó egyes normákat ismertetnék. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, a szó szerinti jegyzőkönyv kedvéért a hozzászólásoknál a 

neveket kérnénk szépen. Megjegyeztük, de ezzel együtt kérnénk a jegyzőkönyv miatt. 
Köszönöm szépen. 
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Dr. Jójárt Eszter (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szóbeli 
tájékoztatója 

DR. JÓJÁRT ESZTER (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Dr. Jójárt Eszter 
vagyok. Nagyon köszönöm az ismertetési lehetőséget. Én elsősorban a változásokra 
koncentrálva szeretném önök előtt ismertetni a második könyv, az ember mint jogalany című 
könyvbe tartozó cselekvőképesség, illetve gondnoksági rendszer megváltozását. 

Elöljáróban a jogképességről még néhány gondolatot mondanék. Ez változatlan 
marad. A jogképesség azt jelenti, hogy aki jogalany, annak jogai és kötelezettségei lehetnek. 
Hogy mikortól számol a jog a jogalanyisággal, az nem változott. Tehát a magzati létet ugyan 
védendőnek tartja a jog, de ez még nem egyenlő a jogalanyisággal. 

A halál is a biológiai halált jelenti, tehát a jogalanyiság vége sem változott az új Ptk.-
ban. 

Ami változott, és nagyban, és itt a főosztályvezető úr által említett innováció azért 
jelen volt, az gyakorlati, emberi jogi és alkotmányjogi kívánalmak miatt, nem utolsósorban 
nemzetközi egyezményekből fakadó kívánalmak miatt változott, az a cselekvőképesség 
területén változott. A cselekvőképesség csak az embereket illeti meg. A cselekvőképesség a 
jogképességhez képest annak az aprópénzre váltását jelenti, magyarán: aki cselekvőképes, az 
maga tehet érvényesen jognyilatkozatot, ez lehet egészségügyi jognyilatkozat is, családjogi, 
bármilyen, illetve köthet szerződést is. 

Aki nem cselekvőképes, tehát a cselekvőképességében valamilyen „hiba” mutatkozik, 
az önállóan érvényes jognyilatkozatot nem tehet. Ez kiindulópontjában változatlan, tehát 
ebben nem változtat a javaslat. Miben változtat? 

Abban változtat a javaslat, hogy a nagykorú személyek cselekvőképességét milyen 
szabályok szerint lehet korlátozni, illetve hogy a nagykorú személyek cselekvőképességének a 
teljes mértékű korlátozása megfelel a hatályos jog szerinti kizárásnak, csak végső esetben 
történhessen meg. 

Tehát itt a bírói gyakorlatot is az irányba mozdítaná el a javaslat, hogy minden egyes 
személyt, minden egyes embert a saját egyéni, társadalmi szerepére, egészségügyi helyzetére 
is tekintettel vizsgáljon orvosszakértők bevonásával, és annak függvényében döntsön a bíró 
arról a jogkérdésről, hogy ez az adott ember vajon, képes-e arra, hogy önállóan 
jognyilatkozatot tegyen vagy sem. 

A kiindulópont most is a belátási képesség marad, de hogy a belátási képesség 
csökkenése önmagában már nem jelenthet cselekvőképesség-korlátozást, ennek a kimondása 
nagyon fontos az elkövetkező időben. És annak a kimondása is nagyon fontos, hogy azok a 
leegyszerűsítő fogalmak, amelyekkel a hatályos Ptk. él, az orvostudomány tükrében már nem 
használhatók. Tehát minden olyan pszichés változást vizsgálnia kell majd a bíróságnak, 
persze orvosszakértők bevonásával és folyamatában kell vizsgálni, ami valamilyen mentális 
zavarhoz vezethet. Lehet ez szerzett, örökletes szellemi fogyatkozás, lehet ez valamilyen 
pszichés zavar vagy lehet szenvedélybetegség is, de a mentális zavar orvosszakértők szerint, 
akiket a kodifikációs főbizottság megkérdezett, alkalmasabb az orvostudomány 
fejleményeinek lekövetésére. 

Tehát ezeket előtérbe helyezve, mik a fontosabb változások a nagykorú természetes 
személyek cselekvőképességének a korlátozása szempontjából? 

Az első és legfontosabb változás az, hogy a jövőben csak ügycsoportok tekintetében, 
tehát általános jelleggel már nem, de ügycsoportok tekintetében lehetséges a 
cselekvőképességet korlátozni. Annak érdekében, hogy az ügycsoportok tekintetében való 
korlátozás is nagyon megalapozott legyen, a Ptk. már nem kívánja orientálni, illetve 
befolyásolni az orvosszakértőket abban, és elvenni az ő orvosi muníciójukat, feladatukat, 
abban, hogy ő maga meghatározná - akár felsorolásszerűen is -, hogy milyen ügycsoportok 
léteznek. Ugyanakkor fontos, hogy az orvosszakértőnek körültekintően kell majd vizsgálnia, 
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hogy milyen szempontból sérülhetett a belátási képessége az adott személynek. És csak 
amilyen szempontból sérült vagy időszakosan hiányzik a belátási képessége az adott 
személynek, ebből a szempontból lehet majd a jognyilatkozat-tételt is korlátozni. Tehát 
minden más tekintetben érintetlenül, önállóan tehet jognyilatkozatot majd a részlegesen, adott 
ügycsoportban egyébként korlátozott nagykorú személy. Tehát az általános korlátozás 
lehetősége ezzel megszűnik. 

A cselekvőképesség kizárása, gondnokság alá helyezése ugyanakkor megmarad, de ez 
is sokkal körültekintőbben lesz majd vizsgálandó. Ezt szolgálja az elnevezés megváltoztatása 
is, amely már nem a cselekvőképesség kizárását, hanem a cselekvőképesség teljes 
korlátozását viseli. 

A teljes korlátozás értelmében maga a cselekvőképtelen személy önállóan nem járhat 
el, nem tehet érvényes jognyilatkozatot, hanem helyette gondnoka fog eljárni. 

A teljes korlátozásra akkor lesz lehetőség a jövőben, ha más módon nem oldható meg 
a belátási képességgel járó jognyilatkozat-tételi képességhez megkívánt jogi feltétel vagy 
kívánalom. 

Tehát mindaddig, amíg a cselekvőképesség részleges korlátozásával vagy esetleg egy 
cselekvőképesség érintése nélküli támogatott döntéshozatal intézményével, egy támogatóvá 
megoldható a jognyilatkozat-tétel, akkor ezt kell előnyben részesíteni és nem lehet korlátozni 
teljesen a cselekvőképességet, azaz nem lehet kizárni a cselekvőképességet. 

A jövőben garanciális szempontok vagy garanciális megfontolások okán minden 
esetben kötelező lesz felülvizsgálni meghatározott időközönként azt, hogy a bíróság döntése 
értelmében a cselekvőképesség korlátozása vagy kizárása fennáll-e még, illetve annak az oka 
fennáll-e még. Tehát nem lehet egy életre „virággá” – elnézést a kifejezésért - minősíteni 
valakit. Tehát lehet változás valakinek az állapotában, és ezt a jognak le kell követnie. 

Nagyon röviden még egyvalamit említenék, az előzetes jognyilatkozatot, mint új 
önálló jogintézményt. Ez nem azonos az 1997. évi CLIV. törvényben, az egészségügyről 
szóló törvényben foglalt előzetes nyilatkozattal, ami a hozzájárulás visszautasításáról való 
előzetes rendelkezést jelenti, hanem ez azt jelenti, hogy a nagykorú cselekvőképes személy 
arra az esetre rendelkezhet egy egyoldalú jognyilatkozattal, hogy ha ő valamilyen okból 
kifolyólag a belátási képessége csökkenése vagy teljes mértékű hiánya miatt olyan állapotba 
kerül, hogy majd gondnokot kell mellé kirendelni, és részlegesen vagy teljes mértékben 
korlátozza a bíróság jogerősen az ő cselekvőképességét. 

Tehát erre az esetre előzetes jognyilatkozattal rendelkezhet úgy, hogy ő megjelöli, 
hogy kit szeretne gondnokául, és arról is rendelkezhet, hogy a gondnok személyes, illetve 
vagyoni jellegű jognyilatkozatai tekintetében milyen módon járjon el. 

Ez a jognyilatkozat közjegyző által készített közokiratban tehető meg, vagy teljes 
bizonyító erejű ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott magánokiratban, illetve a gyámhatóság előtt 
személyesen is „tollba mondható”, és aztán ezt egy nyilvántartás fogja tartalmazni, hogy ez 
közhiteles legyen. 

Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna röviden elmondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 

Dr. Parlagi Mátyás (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szóbeli 
tájékoztatója 

DR. PARLAGI MÁTYÁS (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó napot 
kívánok! Dr. Parlagi Mátyás vagyok, és én azokról a kérdésekről szeretnék beszélni nagyon 
röviden, amelyek az egészségügyi beavatkozásokkal kapcsolatos kártérítési igényekre 
vonatkoznak, közkeletű szóval műhibapereknek hívják ezeket. 
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Nem kifejezetten ezek körében, hanem általában a személyiségvédelemmel, illetve a 
kártérítéssel kapcsolatban a szabályozás változik a Ptk.-ban a hatályos Ptk.-hoz képest. 
Elsősorban ezeknél a beavatkozásoknál, a mostani Ptk. személyhez fűződő jogként jelöli meg 
ezeket a jogokat, a törvényjavaslat azonban személyiségi jogoknak nevezi őket, tehát nagyon 
sokszor felmerül a beavatkozással kapcsolatban, hogy esetleg sérül a beteg személyiségi joga. 
Tipikusan az egészséghez, illetve az élethez, testi épséghez fűződő joga. 

Most a hatályos Ptk.-ban is kétfajta szankciója van a személyiségi jog megsértésének. 
Vannak objektív szankciók és szubjektív szankciók. Az objektív szankció gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy teljesen irreleváns a jogsértést okozó személy tudattartalma, a szándéka, hogy ő 
elvárható módon járt el vagy sem, hanem pusztán azt kell vizsgálni, hogy valakinek a 
magatartása okozati összefüggésben áll-e másnak a személyiségi jogának a sérelmével, és ha 
igen, akkor az objektív szankció alkalmazható. 

Míg a szubjektív szankció esetén, ha valakinek a magatartása ugyan megsértette 
másnak a személyiségi jogát, de ki tudja menteni, tehát a mostani szóhasználat szerint 
bizonyítani tudja, hogy elvárható módon járt el, akkor hiába okozta az ő magatartása a másik 
személyiségijog-sérelmét, ezt a szubjektív szankciót nem lehet alkalmazni. 

Most az objektív szankciók körében megmaradtak ugyanazok a szankciók, mint a 
mostani Ptk.-ban vannak, így lehet kérni a jogsértés-megállapítást, eltiltást, illetve 
elégtételadást, stb., ezek nem változtak, csak finomult a szabályozás annyiban, hogy a 
hatályos Ptk. szerint ezekre nem volt elévülési idő, tehát bárki akár harminc év múlva is 
kérhette annak a megállapítását, hogy más megsértette az ő személyiségi jogát. Nyilvánvalóan 
abból indul ki a szabályozás szűkítése, hogy ez szükségtelen és indokolatlan. Ezért az egyéb 
igényekhez hasonlóan a javaslat azt mondja ki, hogy ezeket az objektív szankciókat is csak 
elévülési határidőn belül lehet érvényesíteni, később ezt indokolatlannak tartja a javaslat. 
Illetve egy objektív szankcióval kiegészülnek a szankciók, ez az egészségügy szempontjából 
nem annyira releváns, hogy ha a személyijog-sértéssel a sértő félnél valamilyen gazdagodás 
következik be, akkor a sérelmet szenvedő fél kérheti, hogy adja ki neki ezt a gazdagodást, de 
ez ennyire ebben a témában nem fontos. 

A másik, ami viszont sokkal fontosabb, a szubjektív szankció, amit a hatályos Ptk. 
nem vagyoni kártérítési igényként szabályoz. Ezt a nem vagyoni kártérítési igényt 
megváltoztatja a javaslat és már nem nem vagyoni kártérítésnek, hanem sérelemdíjnak nevezi, 
ami nemcsak egy terminológiai változás, hanem tartalmában is változik. Merthogy a hatályos 
szabályok szerint, ha valakinek megsértették a személyiségi jogát, akkor neki több dolgot 
kellett bizonyítani. Egyrészt, hogy a másik magatartásával okozati összefüggésben megsérült 
az ő személyhez fűződő joga, illetve azt is kellett bizonyítani, nemcsak hogy jogsértés történt, 
hanem hogy ezzel kapcsolatban olyan nem vagyoni hátránya is bekövetkezett, amelynek 
csökkentéséhez, a kiküszöböléséhez szükséges ez a nem vagyoni kártérítés. 

Tehát előfordulhatott, hogy valakinek a bíróság megállapította, hogy valóban 
megsérült okozati összefüggésben a személyhez fűződő joga, de nem tudta bizonyítani, hogy 
ezzel nem vagyoni hátránya is keletkezett, ebben az esetben bár a jogsértés megállt, de a 
kártérítési kereseti kérelmet el kellett utasítania a bíróságnak. 

Most a javaslat abból indul ki, hogy ez sérelmes a jogsértést szenvedett személyeknek, 
és a sérelemdíj körében azt mondja ki, hogy ahhoz, hogy sérelemdíjra jogosult legyen valaki, 
elég már pusztán magát a jogsértést bizonyítani. Tehát nem kell azt bizonyítani, hogy a 
jogsértés miatt nekem egyéb nem vagyoni hátrányaim is bekövetkeztek. 

Tehát ha valaki a jogsértést bizonyítja, akkor sérelemdíjra jogosult. 
Tehát az már nem kérdéses, hogy sérelemdíjra jogosult, itt a következő lépcsőfok, 

hogy mennyire jogosult. Ezt ugyanúgy rendezi a javaslat, mint ahogy az Alkotmánybíróság 
ezzel kapcsolatos iránymutató döntésében kifejtette, hogy a bíróságok mérlegelésére, az ügy 
összes körülményére figyelemmel kell ezt meghatározni. Itt a javaslat azért ennél bővebben 
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meghatározza, megmondja, hogy milyen körülményekre kell figyelemmel lenni, de 
alapvetően a bíróság mérlegelésére bízza. Viszont nagyon fontos változás, hogy sérelemdíj 
csak egyösszegű lehet, tehát nem lehet járadék e körben, hanem csak egyösszegű. 

A következő, ennél talán még fontosabb kérdés, hogy eddig az úgynevezett 
műhibaperekben és általában a kártérítési jogban gyakorlatilag nem volt lényeges kérdés az, 
hogy valaki szerződésszegésből eredő kártérítési igényt érvényesít vagy szerződésen kívüli 
kártérítési igényt érvényesít. Azért nem, mert volt az általános szerződésen kívüli kártérítési 
szabály a Ptk. 339. § (1) bekezdésben, és volt a szerződésszegéssel okozott kár megtérítésével 
kapcsolatos szabály a Ptk. 318. § (1) bekezdésében, ami gyakorlatilag csak egy utaló szabály 
volt, a szerződésszegéssel okozott károkról átutalt a szerződésen kívül okozott károkra. 

Tehát gyakorlati értelme csak annyi volt, hogy a keresetlevélben valaki vagy 
feltüntette a Ptk. 318. §-t vagy nem, illetve az ítélet vagy tartalmazta vagy nem, lényegi 
gyakorlati különbség nem volt a két kártérítési felelősség között. Most a javaslat abból indul 
ki, hogy ez indokolatlan, merthogy teljesen másról van szó, ha én önkéntesen, szabadon, 
tudatos elhatározással szerződéses viszonyba kerülök valakivel, vagy egyszerűen csak 
valamilyen véletlen folytán vagy szándékosan kárt okozok valakinek. Ez két teljesen más 
jogviszony és másképp kell szabályozni. 

Ennek megfelelően különbséget tesz a javaslat a szerződéses, tehát kontraktuális 
kártérítési felelősség és a szerződésen kívüli, a deliktuális kárfelelősség között. 

A kontraktuális felelősségnél tehát abból indul ki, hogy a szerződésekbe a felek 
önként, tudatos elhatározással, a következményeket átgondolva mennek bele, és ennek 
megfelelően egy bizonyos mértékig nehezít, illetve egy bizonyos mértékig könnyít. Tehát egy 
kiegyensúlyozott módosítás van a javaslatban, mert azt mondja, hogy aki a szerződés 
megszegésével kárt okoz, annak az ebből eredő kárt meg kell téríteni, viszont szűkíti, tehát 
nehezíti a kimentési okot, hogy mikor nem kell megtéríteni. E körben három feltételt mond: 
tehát csak akkor mentesül valaki szerződésszegéssel okozott kárnál, ha ellenőrzési körén kívül 
eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, 
hogy azt elhárítsa. 

Magyarul: aki szerződéses viszonyba kerül és megszegi a szerződést és ezzel kárt 
okoz, nehezebben tudja kimenteni magát. 

A szabályozás viszont a másik oldalon „védte” a károkozót, tehát aki szerződéses 
viszonyba került, mert viszont azt mondja a kártérítés mértékénél, hogy a szolgáltatás 
tárgyában okozott kárt teljesen meg kell téríteni, de az egyéb károkat csak olyan mértékig kell 
megtéríteni, ami a szerződés megkötésekor előre látható volt. Magyarul: aki a szerződést 
megköti, mérlegeli a kockázatokat, mérlegeli azt is, hogy ha én megszegem, akkor ezzel 
milyen károk lehetnek, és csak azokért a károkért lesz felelős ez a szerződést megszegő 
szerződő fél, amelyek a szerződés megkötése időpontjában előre láthatóak voltak. 

Viszont egyértelműen kimondja a javaslat, hogy a szándékosan okozott kárt teljes 
egészében meg kell téríteni. Nyilván ez sem ügydöntő jelentőségű a műhibaperekben, mert ott 
szinte egyáltalán nem szándékos károkozásról van szó, hanem nyilvánvalóan gondatlanságról. 

Illetve a deliktuális felelősségnél viszont kisebb módosítás van csak a törvényben, 
tehát ugyanúgy felróhatósági rendszerű, tehát aki másnak jogellenes magatartással kárt okoz, 
köteles azt megtéríteni, csak akkor nem, ha azt kell bizonyítani - tehát itt kisebb a mérce -, 
hogy a magatartása nem volt felróható. 

A joggyakorlatban sokáig kérdés volt, hogy hogyan kell érteni a Ptk. 339. § (1) 
bekezdésének azt a kitételét, hogy jogellenes magatartásával kárt okoz, mi a jogellenes 
magatartás. Csak az, ha egy konkrét jogszabályt megszegek? 

Egyértelművé tette már a bírói gyakorlat is, és ezt beemelte a javaslat szövegébe, hogy 
minden magatartás, amely valaki másnak kárt okoz, az jogellenes, kivéve – és itt egy 
felsorolást tartalmaz -, például ha jogszabály lehetővé teszi a kár okozását. 
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Viszont a bírói gyakorlatban az is nagyon nehéz volt, hogy mely károk azok, amelyek 
okozati összefüggésben állnak egy magatartással, mert teljesen más a természettudományi 
értelemben vett okozati összefüggés, és más az, amiért még felelőssé lehet tenni valakit. Csak 
egy gyakorlati példa: valaki nekitámaszkodik egy épületnek és az az adott épület összedől. 
Lehet, hogy természettudományi értelemben az ő nekitámaszkodása volt az oka az épület 
összedőlésének, bizonyos körülmények összejátszása folytán, de nyilvánvalóan, amikor 
nekitámaszkodott, ő ezt nem tudhatta, nem láthatta előre. Tehát méltánytalan lenne mondjuk a 
nekitámaszkodásért kötelezni egy egész épület felépítésére. 

Ezért mondja azt a javaslat, hogy csak azon károk állnak okozati összefüggésben, 
amelyek előre látható volt, hogy ilyen magatartással kapcsolatban esetleg bekövetkeznek. 

Tehát ezek a szabályok azok, amelyek a kártérítés körében és így esetleg az 
egészségügyi beavatkozásokkal kapcsolatos károk körében fontosak lehetnek. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék parancsolni! 

Dr. Kerepesy Krisztián (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szóbeli 
tájékoztatója 

DR. KEREPESY KRISZTIÁN főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Dr. Kerepesy Krisztián vagyok, és az én feladatom 
az, hogy két percben összefoglaljam a tisztelt bizottságnak az egyes szerződéstípusokkal 
kapcsolatos releváns változásokat. Bár ez némileg hasonló feladat, mintha a Háború és békét 
kellene egy mondatban összefoglalni, de igyekszem a releváns csomópontokat megvilágítani 
önöknek. 

Gyakorlatilag, ami talán első körben lényeges lehet, az a biztosítási szerződésekre 
vonatkozó szabályozás megváltozása. A biztosítási szerződésekkel, illetve a 
szerződéstípusokkal kapcsolatban a javaslat, mint ahogy máshol is, a hatályos 
szabályozásoknak a helyes, illetve a bírói gyakorlat által elismert elemeit természetesen 
megtartja, bár azok között némileg rendet tesz. Tehát a kötelmi jogról szóló hatodik könyvnek 
vannak általános elvei, vannak speciálisabb, a szerződésekre vonatkozó általános alapelvek, 
vannak például a biztosítási szerződésnek és az összes szerződéstípusnak általában külön 
alapelvei, és a biztosítási szerződéseken belül az egyes biztosítási szerződéseknek is vannak 
külön szabályai. Tehát meglehetősen sokszintű a szabályozás, és nyilvánvalóan egy 
alacsonyabb, speciálisabb szintre már csak az kerül, amit nem lehet egy magasabb, 
absztraktabb szinten elhelyezni. 

A kötelmi jognak, a szerződésekre vonatkozó jognak az alapelve a diszpozitivitás, az, 
amit úgy szoktunk megfogalmazni, hogy mindent szabad, amit a törvény nem tilt. Ezért a 
Ptk.-nak a biztosítási szerződéseknél és általában a szerződéseknél csak az a feladata, hogy 
meghatározza azokat a főbb szabályokat, amelyeket a jogszabály alkalmazandónak tart az 
adott szerződéstípusnál, illetve hogy megjelölje ezek között a szabályok között azokat a 
részeket, amelyektől nem enged eltérést. Ezek a kógens szabályok. De ahol ilyet nem mond, 
ott az egyéb diszpozitív normák csak kvázi ajánlásként szolgálnak, és attól a felek eltérhetnek. 
Ez biztosítja, hogy a gazdasági élet, a társadalmi élet az egyes jogalanyok közötti 
jogviszonyok sokszínűségét megfelelően tudja kezelni a jogalkotó, hiszen nem lehet mindenre 
részletszabályt alkotni, egy változó és talán meghatározhatatlan szélességű jognyilatkozat-
tömegre nem lehet minden egyesre jogot alkotni. 

Tehát a biztosítási szerződések körében is az általános jelentőségű szabályok 
szerepelnek. 

A javaslatnak a biztosítási szerződésre vonatkozó fejezete részekre oszlik. Egyrészt a 
javaslat kárbiztosításokról is rendelkezik, ez alatt a vagyonbiztosítást és a felelősségbiztosítást 
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érti. Utána a következő kategória az összegbiztosításoké, ahová az életbiztosítás és a 
balesetbiztosítás tartozik, és egy új szerződéstípusként megjelenik egy egyfajta öszvér jellegű, 
vegyes szerződéstípusként megjelenik az egészségbiztosítás, rögtön hozzátéve, hogy itt 
természetesen nem a társadalombiztosítással kapcsolatos fogalomról van szó, hanem egy 
kifejezett külön biztosítási szerződésről. 

Az összegbiztosításoknál, tehát az életbiztosítás és a balesetbiztosítás esetében a 
szabályozás jórészt megmarad. A javaslat inkább csak pontosító, cizelláló jellegű 
tevékenységet hajt végre. Megadja például az életbiztosításnak egy jóval precízebb fogalmát, 
nem változtatja meg a hatályos szabályokat, ahol nem szükséges. Szerepel benne a várakozási 
idő fogalma, tehát életbiztosítási szerződés esetén ki lehet kötni a szerződésben egy olyan 
maximum 6 hónapos időtartamot, amelyen belül ha bekövetkezik a biztosítási esemény, akkor 
a biztosító vagy nem térít, vagy csökkent mértékben térít. Zárójeles megjegyzés: a 
diszpozitivitás miatt ez a jogintézmény eddig is élt, de most a jogalkotó ezt kifejezetten 
beleemelte a javaslatba, és a 6 hónapos tilalom, a 6 hónapos korlát egyben azt is jelenti, hogy 
afölött nem lehet már ilyen várakozási időt kikötni. Ezt tehát egy példa a kógens 
rendelkezésekre. 

A balesetbiztosítási szerződés az életbiztosítási szerződés szabályaira épít, hiszen 
többé-kevésbé azonos szerkezetű szerződésről van szó. Itt tehát annyit tartalmaz a javaslat, 
hogy mi a balesetbiztosítás definíciója, ez a hagyományos definícióval megegyezik. Majd a 
javaslat egy listát ad, hogy melyek azok a szabályok az életbiztosítási szabályok közül, 
amelyeket a balesetbiztosítási szerződésre is megfelelően alkalmazni kell. Itt tehát több 
szabály nem szerepel, az életbiztosítás és a balesetbiztosítás szabályai jórészt közösek. 

A felelősségbiztosítás szabályait némileg pontosítja a javaslat. Egyrészt pontosabban 
meg van határozva, hogy a felelősségbiztosítás milyen károkra terjed ki, és garanciális 
szempontokat is érvényre juttat akkor a javaslat, amikor a károsult igényérvényesítésének a 
szabályozásánál, illetve a biztosító szolgáltatásának a nyújtásánál a teljesítés, bírói egyezség, 
elismerés és egyéb tárgykörökben a bírói gyakorlatnak a már kialakult, de egyébként 
kifejezetten a hatályos Ptk.-ban nem leírt szabályait beemeli, és ezeket is érvényre juttatja.  

Amiről talán érdemes még szót ejteni, az az egészségbiztosítás, ami egyébként eddig is 
létezett, ahogy elmondtam, de egy társadalmi kívánalomnak kíván a javaslat eleget tenni 
akkor, amikor ezt kifejezetten megemlíti, egyfajta legitimációt ad ennek a már egyébként 
létező szerződéstípusnak. 

Ez az egészségbiztosítási szerződés némileg általánosabb és tágabb körű, mint az 
egyébként közeli rokonainak tekinthető életbiztosítás, illetve balesetbiztosítás. Az 
egészségbiztosítás esetén a biztosító a biztosított megbetegedése esetén meghatározott 
szerződéses szolgáltatások nyújtására vállal kötelezettséget, illetve egészségbiztosítási 
szerződést úgy is lehet kötni, hogy egy egyébként egészséges személynek valamilyen 
egészségügyi ellátását, egészségügyi szolgáltatását a biztosító fedezi. 

Részben az életbiztosítás, balesetbiztosítás szabályait, részben pedig a kárbiztosítás 
szabályait kell erre az öszvér szerződéstípusra alkalmazni. A javaslat megmondja egy lista 
formájában, hogy melyik szabályt honnan kell összegyűjteni. 

Ami lényeges természetesen, hogy ebben a speciális esetben a biztosító rendes 
felmondással nem szüntetheti meg az egészségbiztosítást, talán abból a megfontolásból, hogy 
ez a biztosítási típus hosszabb időre, és talán valamivel közvetlenebbül összekapcsolja a két 
szerződő felet, képletesen szólva jóban-rosszban együtt kell maradniuk a szerződő feleknek. 
Ugyanezt a hosszabb távot, illetve általánosabb szerződési jelleget juttatja kifejezésre az a 
speciális szabály is, hogy ennél a szerződéstípusnál nem alkalmazható a biztosítási 
szerződéseknek az az általános szabálya, ami arra vonatkozik, hogy ha a biztosítási kockázat 
jelentősen megnő, akkor a biztosító a szerződés módosítására tehet javaslatot, illetve a 
szerződéstől elállhat. 
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Nyilvánvalóan itt ez nem jöhet szóba, hiszen az egészségbiztosítást épp azért kötik 
például, mert egyszer majd a biztosított idősebb lesz, elesettebb állapotban lesz, ápolási 
szolgáltatásra is lehet egészségbiztosítási szerződést kötni. Tehát nyilvánvalóan azért köti meg 
a szerződést, hogy ha majd az ő állapota lényegesen romlik, akkor is nyújtson a biztosító 
szolgáltatást neki, és ne éppen akkor engedje el a kezét képletesen szólva. 

Míg általános esetben más típusú biztosításnál a biztosító megteheti azt, hogy a 
biztosítási szerződéstől eláll, ha a kockázat növekszik, ha megromlanak a biztosítottnak a 
meghatározott körülményei, ennél a szerződéstípusnál ezt nyilvánvalóan nem teheti meg. Ez 
is példa tehát a kógens szabályra, ami csak az egészségbiztosításra vonatkozik. 

Összességében azonban a biztosítási szerződésre vonatkozó szabályok ezt leszámítva, 
csak pontosításon, cizelláláson, illetve a bírói gyakorlat beemelésén estek át, és egyébként 
maga a szabályozás rendszere és a szabályozás elvei nem módosulnak. 

A kötelmi jognak az egyéb szerződéseiről talán nem lenne célszerű beszélni, de 
természetesen, ha a bizottságnak ezzel kapcsolatos kérdései vannak, akkor bármilyen 
szerződésről a szükséges tájékoztatást igyekszünk megadni. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak és munkatársainak a szakszerű 

tájékoztatást. Főosztályvezető úr! 
 
DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Bocsánat, még csak annyi, hogy természetesen csatlakozva kollégáimhoz, úgy érezzük, hogy 
ezek azok a területek, amelyek a magánjog világából az egészségügyet érintik, de állunk 
rendelkezésre, reméljük, hogy szakszerű és bő tájékoztatást tudtunk adni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság jelen lévő tagjait, hogy van-e 

valakinek az elhangzottakhoz kérdése, észrevétele. Nagy Kálmán professzor úr! 

Kérdések, hozzászólások, vélemények 

DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Távol áll tőlem, hogy az egészet értettem volna, amit 
önök elmondtak. Egy bizonyos részletét azonban talán igen. Az egyik a kártérítési perekre 
vonatkozó korlátozás, amely egy bizonyos elévülési időszakot vesz figyelembe. Ez egy 
nagyon fontos döntés. Ugyanis olyan jellegű problémákkal kerülünk szembe, hogy még nem 
létező vírusok által okozott fertőzések kapcsán, például vér által átvitten, korábban nem létező 
vírusok, tehát az orvostudomány által fel nem ismert, akkor még nem ismert vírusok által 
okozott fertőzések miatt sikeres kezelés esetén is a beteg iksz év múlva kártérítést követel, 
amelyiket akkor, abban a szituációban az orvos nem látott be. 

Aztán az a helyzet, hogy nem kedvelem ezt a kifejezést, hogy műhibaper. Kerestem az 
agyamban, hogy különböző nyelveken hogyan van ez definiálva, azt biztosan tudom, hogy 
egy-két nyelven nincs így egyáltalán definiálva, hogy műhibaper. 

A műhibaper egyébként az újságírók által átvett fogalmi kategória, amely egyben 
bizonyos fokig – hogy is mondjam – ha finoman fogalmazom is, diffamáló azzal szemben, aki 
az orvosi tevékenységet végezte, és tulajdonképpen nem fedi a valóságot. Ha ez kategóriaként 
megjelenik, akkor én tisztelettel kérem, hogy ebben a formában hagyják ki, mert itt megjelent 
ez az egész dolog így, ebben a formában, de azért nagyon elgondolkodtató, hogy ilyet be 
lehet-e emelni a jogalkotási műveletbe. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog. 

Aztán van itt egy olyan rész, például az állam ezzel kapcsolatos felelőssége, amelyik 
abban a szituációban jelenik meg, hogy például egy ilyen jellegű szituációban annak a 
jogérvényesítését, aki például egy orvosi beavatkozást elszenvedett, ott vajon, a bíróság 
milyen mértékben vizsgálja azt, hogy mennyire volt jogkövető az a személy, aki maga a 
jogsérelmet elszenvedte. Ez az orvoslásban egy rettenetesen fontos dolog. Mert ha például 
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elaltatják és meghal, azt alaposan vizsgálják, hogy vajon az eljárás megfelelt-e a 
követelményeknek, de vajon azt vizsgálják-e, hogy aki a jogsérelmet elszenvedte, az megtett-
e előzőleg mindent, hogy ezt a jogsérelmet ne szenvedje el? 

Tehát rengeteg olyan jellegű probléma van, amelyeket mi úgy értelmezünk, hogy ha 
ezeket alaposan, a legapróbb részletekig leszűkítjük, olyan jellegű kapuk nyíltak az elmúlt 
években az orvoslásban a biztosítottak előtt, a betegek előtt, amelyeknek az orvosok számára 
az értelmezése rendkívül nehézkes. Ha nagyon lerövidíteném ezt az egész dolgot és 
leegyszerűsíteném, akkor a következőt szeretném mondani, hogy volt egy belgyógyász 
professzorom, aki nagyon mérges volt a kórbonctan professzor által ismételten 
megfogalmazott kifogásokra, és akkor, amikor a beteg már nagyon rosszul volt, de még élt, 
akkor áthívta a kórbonctan professzort konzíliumra, hogy na, most mondd meg, hogy miről 
van szó. 

Tehát éppen ezért a retrospektív értelmezése, amelyik egyébként egy korrekt orvoslás 
keretében, egy korrekt rendszer keretében a beteg esetleges halála, valamilyen fajta 
károsodása, valamilyen fajta helytelen orvosi vagy nővéri magatartásnak a felmerülése esetén 
mindenféleképpen egy korrekt közösségben, klinikán, kórházban retrospektív módon 
értelmezésre és átértékelésre szorul, az egészen más helyzetet teremt mindannyiunk számára 
akkor, ha akkor csinálnánk ezt, amikor a beteg még él. Tehát ez egy olyan jellegű probléma, 
amely régen nagyon le volt egyszerűsítve, mert erősen szűkek voltak azoknak a jogai, akik az 
orvosi beavatkozást – hogy is mondjam – elszenvedték, kvázi alig volt ilyenfajta joga. Ez 
most kinyílt, és olyan mértékben lett tág, hogy ennek az értelmezését azért végig kell 
gondolnunk. Azért kell végiggondolnunk, mert gyakorlatilag ez egy bizonyos pont után az 
orvosnak a működését abba az irányba tereli, hogy inkább ne csináljon meg valamit, mint 
igen. 

Tehát kérem, hogy ebben gondolkozzanak már, legyenek kedvesek. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony kért szót két mondat erejéig. 
 
DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Én mindössze két mondatot szeretnék mondani. Az 

egyik az, hogy én tisztelettel kérem, hogy a teljes szó szerinti jegyzőkönyvet megkapjam 
ezekről az összefoglalókról. Nem tudom, hogy a többi képviselőtársamat ez érdekli-e, nekem 
nagyon fontos lenne.  

A másik pedig az, hogy szerintem most, amikor ezeket az információkat ilyen 
megközelítésben látjuk, rengeteg kérdés van, ami a gyakorlatból felmerül. Esetleg kérhetjük-e 
azt, hogy legyen olyan típusú egyeztetés a KIM és a bizottság tagjai között még a 
későbbiekben, amikor ezeket a mélyre menő szakmai kérdéseket meg tudjuk vitatni, mert azt 
hiszem, hogy ez nagyon élesen kijön most a jelenlegi gyakorlatban. 

Annyi információt kaptunk hirtelen, mint nem jogvégzett emberek, amit azért 
emésztenünk is kell, és fel is jönnek azok a kérdések, amelyeket majd úgy gondolom, hogy a 
későbbiekben kellene hogy egyeztessünk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hollósi képviselő úr! 
 
DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Valószínűleg hasonlóan gondolkodunk 

alelnök asszonnyal. Pont ez merült fel bennem is, hogy ezt az egész változást vélhetően a 
betegek egy része, aki a tájékozott beleegyezés alapján, a consent agreement alapján ír alá 
beleegyezőt, valószínűleg hamarosan magáévá teszi még az ehhez kapcsolódó dolgot, ennél 
valamivel jobban fogják vélhetően - ezzel még ki sem mondom azt a szót, amit professzor úr 
említett - az ezekkel foglalkozó ügyvéd társaságok, akik erre szakosodnak, ezzel szemben 
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nem vagyok benne biztos, hogy az orvos kollégák, illetve az egészségügyi dolgozók ilyen 
mélységben kaphatnak tájékoztatást, mint például itt mi. 

Tehát azt kérném, szerintem az összes többi orvos kollégám nevében is, hogy 
valamilyen módon ennek ezt a szűkített változatát, amit alelnök asszony is mondott, 
valamilyen módon az egészségügyi munkahelyekhez juttassák el. 

 
ELNÖK: Egy nagyon rövid választ kérnénk. Elnézést, általános vitára kell 

bocsátanunk, és akkor újabb bizottsági ülést fogok holnap reggelre összehívni, nem tudok mit 
tenni. Parancsoljon, Kiss képviselő úr, és utána egy rövid válasz. 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Csak egy mondat. Azt szeretném megkérdezni, hogy az 

új Ptk.-ban megjelenik-e az valamilyen módon az orvosok védelme, mert nagyon sokat 
hallottunk itt erről Nagy Kálmán professzor úrtól. Ezt már korábban is sokat sérelmeztem, 
hogy sokszor indokolatlanul támadják az orvosokat, és gyakorlatilag semmilyen védelmet 
nem kapnak. Van-e az új Ptk.-ban erre vonatkozó rész? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Egy nagyon rövid választ kérnénk! 

Dr. Czepek Gábor főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
válaszai 

DR. CZEPEK GÁBOR főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Egy rövid választ fogok adni. A két technikai jellegű észrevételre: 
nyilvánvalóan a törvényalkotási folyamat egy előre rögzített rend. Ebben bizonyos 
mélységeket enged meg a jogszabály, de természetesen a legfontosabb, amit elfelejtettem 
említeni, hogy 2014. január 1-jével lép hatályba a törvény. Tehát nem esünk abba a hibába, 
hogy egy ekkora törvénymű 2013 elején már alkalmazandó lesz. 

Ezen túl a kollégáim is, én is rendelkezésre állunk. Küldeni fogunk a bizottságnak 
ezekről, amiket elmondtunk, egy írásos anyagot, és ha további kérdések merülnek fel, állunk 
rendelkezésre. 

A két kérdést illetően egy-egy mondat. Az orvosok védelme így, expressis verbis nem 
jelenik meg, ugyanis ez egy magasabb szintű absztrakt norma, ennek az egészségügyi ágazati 
törvényekben kell megjelenni. 

A felelősségi szabályok tekintetében, amit professzor úr is említett, nyilvánvalóan a 
kártérítési jog az a terület, ahol a bírói gyakorlat a leginkább meghatározó, hiszen írott 
normába önteni pont azokat a felmerülő problémákat, amelyekről professzor úr is beszélt, 
szinte lehetetlen. Minden egyéni mérlegelésnek a következménye, és alapján történhet a 
kártérítés kiszabása. Úgyhogy most anélkül, hogy ilyen szakzsargonokat alkalmaznék, 
minden, amit professzor úr említett az egészségügy oldaláról, az egy jogi leképeződést kap a 
polgári törvénykönyvben, és a bíró feladata, hogy ennek alapján összerakja a nagy egészet. 
Természetesen kollégám bővebben is tud beszélni róla, ha van rá idő, én nem húznám ezzel az 
időt. És nincs olyan szó, hogy műhibaper, itt egy helytelen jogászi zsargont alkalmazunk, de 
ez a polgári törvénykönyvben nem jelenik meg. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitának ezt a szakaszát le kell hogy zárjam, és 
általános vitára kell hogy bocsássuk. Háromhetes időtartamban kerül a parlamentben az 
általános vitája lefolytatásra az új polgári törvénykönyvnek. 

Aki általános vitára alkalmasnak tartja az elhangzottakat és az írásos anyagot, kérem, 
szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) 15 igen. Egyhangú. 

Köszönöm szépen az előadóknak. 
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Az egyebek keretében egyetlen bejelentenivalóm lenne, hogy szeptember 24-én, hétfő 
reggel, amennyiben módosító javaslat érkezik a T/7953. számú törvényjavaslathoz, akkor egy 
nagyon rövid bizottsági ülés lesz, a módosítók miatt, az egészségügy többletforráshoz 
juttatása tekintetében. Illetve azt szeretném még képviselőtársaimmal ismertetni, hogy Garai 
képviselő úr hétfői felszólalásának jegyzőkönyvi részlete elkészült, amelyet az 
államtitkárságnak megküldtünk. 

Köszönöm szépen. A mai bizottsági ülést bezárom. További szép napot kívánok 
mindenkinek! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 40 perc)  
  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 
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