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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/8750. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Kovács József (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Dr. Bene Ildikó (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Heintz Tamás (Fidesz)  
Dr. Hollósi Antal Gábor (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
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Dr. Kupper András (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)  
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Dr. Szabó Tamás (Fidesz)  
Dr. Nagy Kálmán (KDNP)  
Dr. Garai István Levente (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) dr. Bene Ildikónak (Fidesz)  
Dr. Heintz Tamás (Fidesz) megérkezéséig dr. Kovács Józsefnek (Fidesz) 
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) megérkezéséig dr. Iván Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Kupper András (Fidesz) megérkezéséig dr. Hollósi Antal Gábornak 
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Dr. Szabó Tamás (Fidesz) megérkezéséig dr. Daher Pierre-nek (Fidesz)  
Dr. Zombor Gábor (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Dr. Puskás Tivadar (KDNP) dr. Nagy Kálmánnak (KDNP)  
Tukacs István (MSZP) dr. Garai István Leventének (MSZP)  
 

Hozzászólók: 
 
Hornyek Péter osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 12 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2012. 
november 5-ei, hétfői, mai, 9 óra helyett 9 óra 12 perckor kezdődő ülésén. 

A napirendet reményeim szerint mindenki megkapta. Egyetlen napirendi pont szerepel 
a mai bizottsági ülésünk napirendjén, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, mely T/8750. számon van benyújtva. A 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása a feladatunk. (Megérkezik az 
ülésre dr. Kupper András.) 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Miután egyéb napirend nem szerepel, 
szeretném megkérdezni, mielőtt elfogadnánk a napirendet, hogy napirend előtti kérdése, 
észrevétele van-e valakinek. Iván professzor úr! 

 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Ismét szeretném felhívni 

mindannyiunk figyelmét a pszichiátria magyarországi nagyon nehéz és nagyon zavaros 
helyzetére. Ezért azt javaslom, hogy valamilyen módon a pszichiátria ügyét hozzuk bizottság 
elé, beszéljük meg és tegyünk javaslatokat is. 

A másik ehhez kapcsolódik, ezek a visszatérő témáim, a geriátria helyzete. Itt most a 
háttérben számos olyan, nem azt mondom, hogy zavaró tényezőt, hanem egyszerűen 
értetlenséget észlelek, amelynek következtében a geriátriát most újabban be akarják szorítani 
egyesek - szakértők, szaktanácsadók, nem tudom -, hogy minden szakterületnek, minden 
egységnek legyen meg a maga geriátriája, és nem kell ide nagyobb geriátriai szervezés, nem 
kell geriátriai képzés. Ez tarthatatlan, elfogadhatatlan, és kérem, hogy ezt a két ügyet – ez 
részemről újra visszatérő kérdés - tűzzük napirendre vagy tartsuk evidenciában. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, professzor úr. Ezt nyilvánvalóan tovább fogjuk vinni a bizottsági 

munka tervezésénél, amit professzor úr kezdeményezett. Kérdezném, hogy van-e még 
valakinek hozzászólása? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a napirend elfogadása 
következik  

Aki a napirendet elfogadja, kérem, ezt kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) 
Köszönöm. Egyhangú. 

Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 
T/8750. számú törvényjavaslat 

Akkor rá is térünk a napirendi pont tárgyalására. Nagy tisztelettel köszöntöm a 
kormány, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében az előterjesztőt, Hornyek 
Péter osztályvezető urat, a napirendi pont előadóját, az EMMI egészségügyi államtitkárság 
jelen lévő képviselőit, és mindenkit, aki munkánkat figyelemmel kíséri. 

Minden képviselőtársam előtt ott van az október 31-ei ajánlástervezet, amely 62 
ajánláspontból áll. Eszerint dolgozunk. A szokásoknak megfelelően készítettünk egy 
válogatást, ami az Egészségügyi bizottság feladatkörébe tartozó módosító indítványokat 
tartalmazza. Ha ezeknek a végére értünk, akkor már előzetesen kérném, hogy jelezzék 
képviselőtársaim, bizottsági tagtársaim, hogy ha további ajánláspontokról valaki szavazást 
kér, az kérném, hogy egészítse ki az egyébként 8 módosító javaslatot. 

Az első helyen kijelölt bizottság a költségvetési bizottság, a házszabály-szerűségi 
kérdésekről a költségvetési bizottság dönt első helyen. 
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A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Akkor térjünk rá a napirendi pont tárgyalására. Szeretném megkérdezni osztályvezető 
urat, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot hallhatunk. 

 
HORNYEK PÉTER osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Üdvözlöm a 

tisztelt bizottságot, tisztelt elnök urat. Tekintettel arra, hogy csak szerdán fogja tárgyalni a 
kormány a módosító javaslatokat, tárcaálláspontot tudok ismertetni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A 2012. október 31-én benyújtott módosító javaslatok 

közül a mi feladatkörünkbe tartozó az ajánlástervezet 2. pontja - összefüggés nélkül, a 
módosító javaslat száma 31-es -, amelyet Volner képviselő úr nyújtott be, melynek lényege az 
adóköteles biztosítási díj fogalmának módosítása összeghatárhoz kötve, mely 50 ezer 
forint/hó.  

Kérdezném a bizottság tagjait, hogy aki tanulmányozta a módosítókat, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezném osztályvezető urat, 
hogy mi a tárca álláspontja. 

 
HORNYEK PÉTER osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja Volner képviselő úr 

módosító javaslatát. (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. 
Egyhangúlag nem támogattuk. 

A 3. számú ajánlási pont - összefüggés nélkül, a módosító javaslat száma 32-es -, 
szintén Volner képviselő úr javaslata, ugyanaz a tartalma, mint az előzőnek, azzal a 
különbséggel, hogy 80 ezer forint/hóban jelöli meg a módosító javaslat anyagi tartalmát. Van-
e a bizottság részéről hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nincs. 

Kérdezném a tárca álláspontját. 
 
HORNYEK PÉTER osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Nincs jelzés.) 

Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag elutasítottuk. 
(Megérkezik az ülésre dr. Heintz Tamás.) 

Az 5. számú ajánlási pont - összefüggés nélkül, a módosító javaslat száma 45-ös - 
benyújtója Aradszki képviselő úr és képviselőtársai, melyben a betegbiztosítás 
(egészségbiztosítás) fogalmának módosítását javasolják. Kérdezném a minisztérium 
álláspontját. 

 
HORNYEK PÉTER osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A minisztérium nem támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja Aradszki 

képviselő úr módosító javaslatát. (Szavazás.) 13 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs 
jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság támogatta a módosító 
javaslatot. 

A házszabályszerűségről nem mi döntünk, mint ahogy jeleztem, hanem a költségvetési 
bizottság. Az 50. számú ajánlási pontot - összefüggés nélkül, a módosító javaslat száma 47-es 
- Vágó képviselő úr nyújtotta be, melynek tartalma: utazási bérlet juttatás kafetériaelemként 
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történő visszavétele, kizárólag 10 százalék EHO-fizetési kötelezettséggel. Kérdezném a tárca 
álláspontját. 

 
HORNYEK PÉTER osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

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

nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 
Az 51. számú ajánlási pontot - összefüggés nélkül, a módosító javaslat száma 46-os - 

Szilágyi képviselő úr nyújtotta be, miután nincs itt, nem tudom megkérni, hogy indokolja. A 
módosító javaslat tárgya az egészségügyi szolgáltatási járulék tervezett mértékének 
csökkentése. 

Kérdezném a tárca álláspontját. 
 
HORNYEK PÉTER osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egy gyors 

kiegészítéssel élnék, hogy a növelésére irányul ez a javaslat. 
 
ELNÖK: Tehát a csökkentés az növelés? 
 
HORNYEK PÉTER osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, az növelést 

jelent, de a tárca ettől függetlenül nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja Szilágyi képviselő úr módosító 

javaslatát? (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Köszönöm, 
egyhangú elutasítást kapott. 

Az 52. számú ajánlási pontot - összefüggés nélkül, a módosító javaslat száma 10-es - 
Papcsák képviselő úr nyújtotta be, a módosítás lehetőséget kíván nyújtani a magasabb 
kockázattal együtt járó krónikus betegségek biztonságosabb finanszírozásának 
megteremtésére. Kérdezném a minisztérium álláspontját. 

 
HORNYEK PÉTER osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki a bizottság részéről támogatja a módosító javaslat 

továbbmenetelét? (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 6 tartózkodás. Tehát a bizottság támogatja. Köszönöm szépen. 

Az ajánlástervezet 55. pontjában lévő javaslatot - a módosító javaslat száma 59-es - 
Kiss képviselő úr nyújtotta be, tárgya a kamarai hozzájárulás kizárása más kötelező szakmai 
kamarai tagság esetén. Kérdezem a minisztérium álláspontját. 

 
HORNYEK PÉTER osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja Kiss képviselő úr módosító javaslatát? (Szavazás.) 3 

igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott. 

A 60. számú ajánlási pontot - a módosító javaslat száma 7-es - Papcsák képviselő úr 
nyújtotta be, ez a hatályos rendelkezés szükséges technikai módosítása. Kérdezném a tárca 
álláspontját. 
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HORNYEK PÉTER osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A minisztérium 
nem támogatja. 

 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki az, aki támogatja Papcsák képviselő úr módosítójának 

továbbmenetelét? (Szavazás.) 8 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 8 tartózkodás. 

A bizottság nem támogatja, de az egyharmados támogatottságot megkapta. 
Köszönöm szépen. A bizottság hatáskörébe tartozó módosítókat megtárgyaltuk. 

Szeretném megkérdezni, miután közben is érkeztek képviselőtársaim, hogy van-e valakinek 
tudomása olyan módosító javaslatról, amit nem tárgyalt a bizottság és kellett volna. (Nincs 
jelzés.) Ilyen nincs. Köszönöm szépen. 

Akkor a végére értünk. Annyit szeretnék információképpen a bizottság tagjainak 
mondani, hogy 2012. november 21-én, szerdán, 11 órakor kihelyezett bizottsági ülésünk lesz 
az OEP székházában, a Váci úton. Ez egyeztetett időpont, és ott lesz az OEP szokásos 
beszámolója a bizottsági ülésen, egyéb napirendekkel együtt. Ha lesz olyan napirend, amit ki 
kell vinnünk, azt visszük magunkkal. Szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy a 
határozatképességet biztosítsák. 

Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét, a bizottsági ülést végére értünk, és a 
bizottsági ülést bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 27 perc)  

  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  

 
 


