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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 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 28-ai, szerdai, mai ülésén. A napirendi javaslatban egyetlen napirendre tettünk 
javaslatot. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
T/9065. számon lett benyújtva, a kapcsolódó módosító javaslatok megvitatására kerül sor első 
helyen kijelölt bizottságként. 

Egyebek napirendi pont nem szerepel, így megkérdezném, hogy napirendi előtti, 
ügyrendi, bármilyen ügyben van-e valakinek kérdése, észrevétele. Bábiné képviselő asszony, 
majd Kiss képviselő úr! 

Napirend előtti hozzászólások 

BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Azért kértem ügyrendi lehetőséget most a napirend előtt, mert a Magyar Védőnői 
Szolgálat hungarikummá nyilvánítása tárgyában arra szeretném kérni majd a bizottságot, hogy 
az állásfoglalásunkat alakítsuk ki, mint szakbizottság, és a hungarikum bizottság felé 
továbbítsuk. Tehát ehhez szeretnék kérni majd egy hozzájárulást, első körben az állásfoglalás 
kialakításához, valamint a véleményeteket is szeretném, hiszen mindenki tudja, hogy 2015-
ben lesz százéves ez a valóban különleges anya- és gyermekvédelmi ellátás, szolgáltatás. A 
tárca támogatja, hiszen több beszélgetésen, több egyeztetésen túl vagyunk már, és a mai 
napon erről szeretnék akkor az első napirend után egy szavazást, hogy hozzájárul-e a 
bizottság az előkészítéshez. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Meg fogjuk ejteni a napirendet követően. Kiss képviselő 

úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tegnap újra átolvastam a 

törvényt, és van egy problémám, ami már korábban is felvetődött. Itt az a helyzet, hogy a 
Gyftv. 53/B § (1) bekezdésében, amire hivatkozik a mostani törvénymódosító javaslat is, az 
előterjesztés, ott van egy olyan kitétel, ami nagyon sok patikának problémát jelent. Az a 
lényeg, hogy amennyiben bérleményben működik a gyógyszertár, a gyógyszertár nem tudja 
áthelyezni a működését, csak akkor, amennyiben a bérlő úgymond felmond neki. Ez egyre 
több visszaélésre adott alkalmat az elmúlt időszakban, van olyan gyógyszertár, ami nem tud a 
szomszédba átköltözni, pedig abban a bérleményben, ahol most van, gyakorlatilag vizesedik, 
szinte majdnem alkalmatlan gyógyszertár működtetésére az épület, de a törvény őt megköti, 
mert a tulajdonos nem mond fel neki. 

Arra kérem a bizottságot, hogy amennyiben lehetséges lenne, egy bizottsági 
módosítóban ezt majd rendezzük. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A problémát ismerjük, és miután a kapcsolódó módosítók 

között nem szerepelt, ezért vetette fel ezt képviselő úr. 
Úgy gondolom, hogy erre a témára, miután még a napirendet nem fogadtuk el, szintén 

a kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalása után térjünk vissza. Én ezt a javaslatot tenném a 
bizottságnak. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, köszönöm a részvételét mindenkinek. 
Kérem, hogy aki az ismertetett napirendet elfogadja, ezt kézfelemeléssel erősítse meg! 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
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Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/9065. számú 
törvényjavaslat 

Rá is térünk a napirendi pont tárgyalására, amelynek tartalmát már ismertettem. A 
kormány, illetve az egészségügyi államtitkárság képviseletében nagy tisztelettel köszöntöm 
Páva Hanna helyettes államtitkár asszonyt és Cserháti Péter helyettes államtitkár urat. 
Remélhetőleg mindenki megkapta a kapcsolódó módosító javaslatokkal, illetve a bizottsági 
módosító javaslatokkal kapcsolatos anyagokat, így rátérnénk ezeknek a tárgyalására. 

Minden pontot külön meg fogunk tárgyalni, hasonlóképpen mint tegnapelőtt, és 
előzetesen szeretném megkérdezni, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot fogunk-e hallani a 
mai napon. (Dr. Cserháti Péter: Tárcaálláspontot.) Köszönöm szépen. 

A kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Rátérnénk a kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalására.  
A kiegészítő ajánlástervezetben az 1. ajánlási számon benyújtott javaslatot - amely a 

33. számú módosító indítvány - Kiss Sándor képviselő úr nyújtotta be, felhatalmazás a 
megismerésből kizárt betegségek körének meghatározására. Kérdezném az előterjesztőt, hogy 
kívánja-e képviselő úr röviden ismertetni, noha mindenki elolvashatta a módosító javaslatot. 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Azt hiszem, egyértelmű. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát szóbeli kiegészítés nem történt. Kérdezném a tárca 

álláspontját. 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Lehet, hogy én rosszul értem, képviselő úr, nagy örömmel venném, ha egyértelműen mégis 
megérthetnénk, mert amennyire én tudom, és ezért is nem támogatnánk ebben a formában, 
jelenleg ezt a két ATC-csoportot így persze a jogszabály tartalmazza, de nem említi külön. 
Tehát akkor hogyan érthető ez a felvetés? 

 
ELNÖK: Képviselő urat illeti a szó. 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Én arra gondoltam, hogy meghatározni azoknak a 

gyógyszereknek vagy akár gyógyszer-specialitásoknak a körét, amit nem ismerhet meg a 
gyógyszerész. Tehát most önmagában az, hogy a szexuális úton terjedő betegségek kezelésére 
egy csomó olyan hatóanyag van, ami más betegségek kezelésére is alkalmas. 

Tehát úgy gondolom, hogy egyszerűbb lenne, ha az OEP vagy akár valamelyik más 
szerv konkrétan meghatározná, hogy melyek azok a specialitások, vagy akár melyek azok a 
hatóanyagok. Tehát én inkább erre gondoltam. Szerintem túl tág ez a fogalom, tehát sokkal 
nagyobb teret biztosítana akár arra is, hogy a mentális viselkedészavarokra alkalmas 
gyógyszerek esetében rengeteg generikum van. Akkor nem érvényesülhet a gazdaságos 
gyógyszer-felhasználásra vonatkozó passzus. Én erre gondoltam, tehát hogy konkrétabban 
határozza meg valaki. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Amennyiben ennek 

a tervezettnek tényleg őszinte célja az, hogy a beteg eligazodását segítse a gyógyszerek 
világában, hogy a különböző ebből fakadó kockázatokat el lehessen kerülni, tehát komoly 
szakmai oka van, én ezt maximálisan tudom támogatni. Akkor a kollégám által beadott 
módosítással, hogy külön jogszabályban meghatározott gyógyszerek, ezzel át tudnánk hidalni 
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a jelenlegi rendeletben korábban önök által is elismert hiányosságot, hogy csak az 
úgynevezett támogatott gyógyszerekről beszél, holott vannak vényköteles gyógyszerek is. 
Megmondom őszintén, lehetőség szerint annak a szakembernek, legyen az orvos vagy 
gyógyszerész, akit a beteg felhatalmaz, hogy nézzen be az adatába, és megérti a beteg, hogy 
ez egy szolgáltatás neki, hogy valójában ne szedjen úgy gyógyszereket a saját kútfejéből, 
aminek a beszerzése úgy történik, hogy a háziorvos felírja ezt a gyógyszert, a beteget 
ismerjük, de ha én elmegyek a szakorvoshoz, az is felírja a gyógyszert. Az egyik orvos nem 
tud a másikról, hogy miket írt fel, ezáltal alakul ki egy hatalmas gyógyszerhalmaz, amit a 
beteg össze-vissza szed, és ezáltal rettentő sok károsodás érheti. 

Ez egy fontos szolgáltatás, viszont ebből kifolyólag nem elég, ha csak a támogatott 
gyógyszereket ismerheti meg a gyógyszerész. Az más kérdés, hogy az OEP-ben rögzítik-e ezt 
vagy nem, és ezért az, hogy külön jogszabályban meghatározott gyógyszerek, ez azért jó, mert 
akkor alkothat egy külön jogszabályt, nem törvényszintű, hanem kormányrendelet vagy 
miniszteri rendelet szinten a tárca, amiben gyakorlatilag tágítja ezt a kört. Tehát be tudja 
hozni esetleg minimum legalább a receptköteles gyógyszereket is, hiszen a beteg általában 
receptköteles gyógyszert szed, az is receptköteles, ami támogatott, az is, ami nem, legalább 
ebben a körben tudja segíteni őt a gyógyszerész. És amit Kiss Sándor kollégám mondott, 
valóban pont a mentális betegségeket gyógyító gyógyszerek között is rettentő sok generikum 
van. Önök azt mondták az indoklásban, hogy a generikus ügyek segítése érdekében kell ez a 
fajta gyógyszerészi segítség, akkor megint szakmailag érthetetlen, hogy ezeket miért kell 
kihagyni. 

Tehát ezt helyettes államtitkár úrtól is kérdezem, hogy hogyan értendő ez az egész. 
Úgy gondolom, hogy így kompletten ez a javaslat megoldaná azt, hogy nem most kell 
megmondani azt, hogy beengedjük a receptköteles, de nem támogatott gyógyszereket is ebbe 
a körbe, hanem ezt később átgondolva, elrendelheti a tárca, és megteremtheti annak a 
lehetőségét, informatikai lehetőségét az OEP-nél, hogy olyan adatokba is be tudjon nézni a 
gyógyszerész, nem öncélúan, hanem a beteg támogatására. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr! 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Teljesen értem a felvetést, de azért több elvi és gyakorlati nem azt mondom, hogy 
ellenvéleményem, de mégis a képet alteráló gondolatom van ezzel kapcsolatban. Kezdve 
azzal, hogy itt mindannyian érezzük nyilván azt a feszültséget, ami majd a következő 
módosítóban pont ellenkező irányból jön. Az adatkezelés és a betegbizalom, illetve a beteg-
orvos kapcsolat és beteg-gyógyszerész kapcsolat az egyik oldalról áll szemben egy nagyon 
világos egészségpolitikai céllal, hogy a beteg ellátási biztonságát növeljük. Mindig ez a 
dilemmánk, hogy a regiszterek és minden más kapcsán ezek között ingadozunk. Tehát ez az 
egyik. 

Amikor ezen az úton elindulunk, amit azért szombaton is volt szerencsém 
megtapasztalni a Gyógyszerész Kamara országos közgyűlésén, azért számos izgalom övezi 
ezt a kérdést, hiszen egy teljesen új útra térünk rá. Azt gondoljuk, hogy ezen az úton az első 
lépéseket egymás után kell megtenni, és ebben az első lépés lenne az, hogy egyáltalán a 
folyamat elinduljon, és utána a tapasztalatok fényében bővítenénk. Kezdve azzal, hogy talán 
itt sem árt pontosítani, hogy ez a folyamat nem január 1-jén fog megindulni, nem nulla órától 
nézhet bele a gyógyszerész, hanem április 1-jétől lesz 3 hónap felkészülési idő, hiszen ma 
még az OEP és a gyógyszertárak informatikai rendszere nem is teljesen alkalmas. Ezt be kell 
gyakorolni, azért ezt a lakosságban kampány segítségével tudatosítani is kell, hogy ez a 
lehetőség számára adott korlátok között rendelkezésre áll. 
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Tehát eleve egy elég komoly felkészülési időszak, és utána, a bevezetést követően is 
egy elég komoly monitorozás szükséges szerintem ahhoz, hogy továbblépjünk. Tehát ez az 
egyik, amiért én azt mondanám, hogy mégis egyelőre az óvatos, fontolva haladást tegyük 
ezen az úton. 

Viszont értem, amit képviselő úr mond, de abban a pillanatban jön egy technikai 
kérdés, hogy viszont jelenleg ilyen jogszabályunk nincsen, amely ilyen célból gyógyszereket, 
gyógyszercsoportokat felsorolna. Ehhez jogszabályalkotásra van szükség, de ehhez 
felhatalmazó rendelkezés kell, az pedig nem szerepel a javaslatban. 

Tehát akkor azt mondanám, hogy tegyük ezt akkor a kapcsolódók közé, pontosabban a 
koherenciák közé, az jöhet most már csak szóba, ha jól sejtem, lehetőségként. Felvetem, de ez 
jogtechnikailag csak úgy lehetséges, ha rögtön kap hozzá a miniszter egy felhatalmazást a 
törvény által, hogy rendeletben határozza meg az ide értendő gyógyszerek körét. Ha ez így 
értelmezhető, akkor ezt végiggondolnánk, és akkor ennek fényében visszahoznánk a kérdést 
még egyszer. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mégis vissza kell térni az eredeti módosító javaslathoz. A 

tárca ebben a formájában a kapcsolódót nem támogatja. Megkérdezném, hogy ezzel együtt ki 
az, aki támogatja a bizottság részéről ezt a módosító javaslatot. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki 
nem támogatja ebben a formában? (Szavazás.) 14 nem. Köszönöm szépen. A bizottság nem 
támogatja, egyharmadot sem kapott. 

A kiegészítő ajánlástervezet 2. pontjában lévő indítványt – a módosító javaslat száma 
32-es – szintén Kiss képviselő úr nyújtotta be. Kiss képviselő úr! 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Nem annyira jelentős szerintem ez a javaslat, itt az a 

lényeg, hogy a beteg tudhassa meg azt, hogy miket váltott ki az elmúlt egy évben. Ennyi az 
egésznek a lényege, mert egyszerűen úgy gondolom, hogy ha egy másik orvoshoz megy, mert 
a kezelőorvosának megvan, hogy miket írt fel neki, de hogy mit váltott ki a beteg, hogy ez ott 
legyen a kezében, ez nem egy titkos dolog. Amennyiben ő ezt kéri, hogy mit váltott ki az 
elmúlt fél évben, miket szedett, tehát ez a beteg érdekében lenne, hogy az előbbi pontban írt 
adatokat megkaphassa a beteg. Ennyi az egésznek a lényege. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez hirtelen azt a gondolatot generálta bennem, hogy az 

otthoni fiók, illetve a kosár, melyben tartja, ebben nagy segítségére lehet a betegnek, de azért 
ennél komolyabb a módosító javaslat. Alelnök úr! 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Remélem, hogy az világos és érthető, amit Kiss 

képviselőtársam elmondott, hiszen azt az élethelyzetet vegyük alapul, én milliószor ügyeltem 
az alapellátásban, amikor 30-40 ezer emberre ügyeltünk, olyan betegekkel is találkoztam 
értelemszerűen, akiket nem ismertem, hiszen nem az én körzetemből származott. Amikor 
feltettem neki a kérdést, amikor bejött a problémájával, mondjuk szív- vagy egyéb komolyabb 
problémával, szóval nem éppen náthás volt, hogy és milyen gyógyszereket tetszett szedni, 
akkor a típusválasz az volt – ez vidéken volt persze, de Budapesten sem más a helyzet -, hogy 
olyan hosszúkás volt, fehér volt, pöttyös volt, vagy kerek volt, vagy szögletes volt. Az ember 
akkor azt mondja, hogy nesze neked definitív ellátás, valami alibit mondtam, aztán majd 
keresse fel a háziorvosát és tisztázzák, állítsa be ő a kezelését. 

Szóval őszintén szólva az ilyen segítség csak annál a betegnél érdekes, aki ezt megérti, 
felfogja, hogy ha én nem tudok megjegyezni egy csomó gyógyszert, mondjuk harmincat, 
húszat, de még ötöt sem, akkor van a zsebemben egy kis papír, amit a gyógyszerész 
segítségével összeírok, hogy ezeket vettem. És amikor kap egy ilyen keresztkérdést a 
pillanatnyi kezelőorvosától, akkor odateszi neki, a kezelőorvos megnézi, hogy ó, persze, ön 
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már ilyet szedett, akkor én ezt nem írom fel, vagy éppenséggel megbeszélik, hogy hogyan 
legyen a kezelése. 

Tehát úgy érzem, hogy szakmailag ennek komoly racionalitása van, és komoly 
segítséget jelenthet. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr! 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Ez érdekes, ez a másik pólusa a folyamatnak, de hadd mondjam azt, hogy nagyon örülök 
annak, és a munkatársaim is, hogy ez a gondolat ilyen intenzitású együttgondolkodást vált ki 
most már minden szinten. Ugyanis mi is azt érezzük, hogy ezzel is a betegbiztonságnak, a 
betegfelelősségnek és a gyógyszertáraknak egyértelműen, egyre jobban láthatóan nem annyira 
a kiskereskedelmi, hanem a szolgáltatói arca domborodna elő, és ez milyen jó, és mennyire jó, 
hogy ezzel foglalkozunk és ezt erősítjük. 

De ennek ellenére továbbra is az előbbi elvek mentén azt mondanám, hogy a fontolva 
haladást választanám e tekintetben is. Mindannyian tudjuk, hogy a gyógyszer-támogatási 
világ feszítettségében az információszerzésnek számos eszköze van mondjuk a beteg 
gyógyszereléséről, és egy picit határhelyzetben vagyunk, hiszen a betegek nagy többsége idős 
ember, akik intézményekben élnek. Vagy például rendszeresen nem is ők maguk váltják ki a 
gyógyszereiket, hanem hozzátartozóik, és akár megbízottjaik is, hiszen ezt jelenleg a patikus, 
a gyógyszerész igazából nem tudja egyértelműen kontrollálni, hogy ki váltja ki a betegnek a 
gyógyszerét minden szempontból. 

Ebben a helyzetben bizony, egy írásos információgyűjtés lehetőségét mi egy picit az 
adatkezelés és a betegjogvédelem mentén aggályosnak tartjuk. Nem tudjuk még a 
tapasztalatok alapján, hogy ez hogyan sülhetne el, de van egy félelmünk attól, hogy ennek 
bármilyen írásos formája, teljesen értve a szakmailag felvetetteket alelnök úrtól, illetve 
képviselő úrtól, és ez biztos, hogy jó lenne, de sajnos, azt mondjuk, hogy egyelőre csak a 
középútig tudunk elmenni. Tehát bizonyos fajta információ- és biztonságnövelést tudunk 
most meglépni, és azokat az elemeket, amelyek esetleg a nem várt mellékhatásokkal 
járhatnának, mint például ebben az esetben, azt egyelőre nem mernénk beleemelni, mert félő, 
hogy még a tapasztalatok nélkül esetleg ez rosszul sül el. 

Tehát nem támogatjuk azt ebben a pillanatban, de van egy másik módosító, ha jól 
láttam, azzal teljesen egyetértünk. Viszont pontosítsuk azt, hogy sajnos, ez bármennyire is 
nem szerencsés szakmailag, de ez a fajta tájékoztatás csak a személyesen eljáró beteg számára 
fog megadatni ebben a pillanatban, mert mondjuk egy 300 fős szociális otthonból a recepteket 
egyszerre kiváltó kolléga már olyan mennyiségű információt gyűjtene be abban a városban, 
abban a községben a gyógyszerelési szokásokról, aminek a felhasználása sok minden 
gondolatot felvethet, sajnos, nem szerencsés fejekben. 

Úgyhogy mi abban maradnánk, hogy egyelőre ezt nem támogatjuk a fentiek miatt, a 
betegjogot próbáljuk most azért maximalizálni egyelőre, ha az úton elindulunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm. Megértem a választ, de ennek ellenére azt 

mondom, hogy most akkor egy kicsit sarkítva: mi a fontosabb, hogy megvédjük a beteg saját 
adataihoz való jogát, amit szerintem nem sért se egy orvos, se egy gyógyszerész, hiszen 
titokban kell tartania, ő ezzel nem fog visszaélni, legalábbis az már kriminális eset. Tehát mi a 
fontosabb: hogy megvédjük a betegnek az adataihoz való jogát, vagy megvédjük esetleg a 
beteg életét, hogy ne haljon meg azért, mert össze-vissza szed mindent? Sajnos, nekem is 
muszáj kisarkítanom, mert megértem ezt az egész problémát, dilemmát, de én nem fognám az 
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adatvédelemre. Akkor mondanék egy gyakorlati példát: nagyon sok olyan nagy forgalmú 
gyógyszertár van, ahol van egy gyógyszerész és vannak olyan szakasszisztensek, akik a 
gyógyszerkiadásra fel vannak jogosítva. No, ott mit fog csinálni a beteg, ha ezt a szolgáltatást 
igénybe akarja venni? A gyógyszerész szakasszisztens nincs rá felhatalmazva, viszont egy 
nagy forgalmú gyógyszertárban - és most nem egy vidéki patikáról beszélek, hanem 
Budapestről - akkor ezt a szolgáltatást hogyan tudja megtenni, ha az az egy szerencsétlen 
gyógyszerész nem fog tudni úgymond szöszölni a kedves beteggel, 30-40-50 vagy 100 
beteggel, aki ott megfordul, vagy még több, ha csak egy része kéri, azokat abajgatni. Viszont 
akkor ez a nagyon fontos egészségügyi szolgáltatás már itt is ki fog siklani. 

Tehát sok problémája van ennek az egésznek, és gyakorlatilag ott megértem, hogy egy 
asszisztensnek nem adok adatvédelmi szempontból ilyen felhatalmazást, noha arra fel van 
hatalmazva, hogy kiszolgálja a gyógyszert. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Ez igazából tényleg nem politikai kérdés, csak 

szakmai kérdés, és az, amit elmond alelnök úr meg Kiss képviselő úr, az szerintem teljesen 
logikus. 

Tehát ez önmagában egy jó konstellációban – és hangsúlyozom: egy jó 
konstellációban - segítséget nyújt, és egyben a gyógyszerhalmozást csökkenti. Tehát ha 
valakinek otthon van egy kupac gyógyszere, a végén ő maga se tudja, hogy mit szed. 

A probléma az, és azért nem hivatalból, de egyetértek helyettes államtitkár úrral, hogy 
most végig kell gondolni azt, hogy jelen pillanatban a különböző gyógytápszerek és egyéb 
jellegű gyógyszerek mellett még ez a halmaz is bejön, és elég nehéz rendeletileg is 
meghatározni azt a kört, amelyiknek a megismerésére lehetőséget adunk, mert ez egy állandó 
frissítést igényel. Borzasztó nehéz, különösen a mai rendszerben, amikor gyakorlatilag 
folyamatosan újabb és újabb gyógyszerek jöhetnek be, különösen a nem támogatott körben. 

Tehát mégis kellene valahogy érlelni ezt a dolgot, amely gondolati szinten szerintem is 
jó. Tehát olyan, amelyik még hasznos lehet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr! 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Még egyszer: nagyon örülök annak, hogy ez ilyen kreatív együttgondolkodást vált ki. Azért 
nyomatékosítom itt ezt, mert azért detektáljuk, hogy van egy jelen helyzet, ami nagyon nem 
jó, és az európai uniós számokat nem is merem sajtónyilvánosan idézni, hogy hány beteg 
halálát, illetve állapotának rosszabbodását kötik gyógyszerelési hibákhoz Európában, amely 
egy fejlett régiónak mondható. Ha ezen valamit javítani tudunk, az mindenképpen előrelépés, 
mert legyünk őszinték, ez egy nulla helyzet, amiben most vagyunk. Tehát amiről most 
beszélünk, az van ebben a pillanatban. Tehát ha ehhez képest már lépünk előre, mert eddig ez 
nem így volt, és ez most ennek mentén történik, akkor az előrelépés. 

Tehát én ebben az értelemben lennék nem azt mondom, hogy „türelmes”, de mégis azt 
gondolom, hogy ami most jött, az egy teljesen új dolog, csak néhány hete forog szinte a 
köztudatban, és egy nagyon jelentős kérdéskörben próbálunk lépni előre együtt a nullához 
képest, mert eddig ezen a területen semmi nem történt igazából, ezt mondjuk ki őszintén. 

A másik lényeges kérdés, ahogy mondtam, hogy ez egy átmeneti időszak után 
következő, élesben végrehajtandó tevékenység. Már megy előre az a kormányrendelet-
csomag és rendeletcsomag irgalmatlanul, 22 rendelet fog módosulni, nemcsak emiatt, de 
mások miatt is, amelyik ezt a folyamatot, magát az eljárásrendet szabályozni fogja. Amikor az 
asszisztens észleli, egyébként a három hónap során például vannak olyan interaktív 
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szoftverek, amiket most kell az OEP-nek és a gyógyszertáraknak összehangolni, amely 
kidobja például ezt a kölcsönhatás-, illetve mellékhatás-problémát, tehát kvázi automatikusan 
jelzi egy piros lámpával – most mondtam valamit – a gyógyszertárban az asszisztensnek, 
hogy probléma lehet a rendszerrel. Ha ez létezik jelen tudásom szerint, abban a pillanatban 
kell neki szólni, benne lesz a salátarendeletben az eljárásrend, hogy mik azok a pillanatok, 
amikor az automatika jelzi számára, hogy interakció vagy bármi egyéb probléma lehet, akkor 
neki a gyógyszerésznek kell szólnia. 

Tehát onnantól kezdve a szakmai munkát, hogy a beteggel egyeztessen, a 
gyógyszerésznek kell elvégeznie. Ezek az eljárásrendek még most jönnek, itt most csak a 
törvényi felhatalmazást adjuk meg az egész folyamatnak, és döntően a törvényben 
szabályozandó, elsősorban adatvédelmi kérdéseket mindig törvényben kell szabályozni. 

De valóban ennek az eljárásrendje rendeletekben lesz szabályozva, ezeknek lesz 
normális közigazgatási egyeztetése, sőt egyeztettük, hogy személyes egyeztetést fogunk 
tartani az érdekelt szakmai felekkel, mielőtt a folyamat beindul, és lesz még három hónap 
ennek a csiszolására. 

Tehát azt gondolom, hogy ennek fényében ezeket a jogosan felvetődő kérdéseket 
magában az eljárásrendben, rendeletalkotásban majd el lehet varrni. Az is nagyon izgalmas 
kérdés, egy kicsit meg is lepődöm, hogy nem vetődik fel, hogy például hogyan fog 
visszajelezni a gyógyszertár majd az orvoskolléga felé, hogy problémát látott. Ez nagyon 
izgalmas, hogy a betegbizalom a gyógyszerész és az orvos felé úgy menedzselődjön, hogy 
egyik se sérüljön, mégis a betegérdek optimalizálódjon. 

Ezt én majdnem izgalmasabbnak tartom, mert az asszisztens, gyógyszerész interakciót 
le lehet elég pontosan szabályozni, és így tovább. Ezek mind ebben a salátarendeletben jönni 
fognak, lesz egyeztetése, és akkor szerintem végrehajtási szinten tudjuk nagyon óvatosan, egy 
ilyen első lépésként működtetni a rendszert. 

A harmadik pedig, hogy valóban igaz, és mindannyian tudjuk, hogy miért hígult fel az 
elmúlt években a gyógyszerészi közeg, miért van az, hogy a megalapított 500-600 új 
patikában döntően asszisztensek végzik a munkát, a költséghatékonysági és egyéb oldalakat 
mindannyian tudjuk e tekintetben. Az is tény, hogy hosszú-hosszú egyeztetések után 
megállapodtunk tavaly az összes érintett szakmai szervezettel az új patikai minimumfeltételek 
bevezetéséről. Sok kompromisszummal csiszoltuk össze ezt a rendszert, ami ha jól tudom, 
július 1-től, illetve szeptember 1-jétől fog hatályba lépni. 

Tehát ebben az évben azért a jogosan felvetett, például HR-kérdések tekintetében is 
bizonyos, elég hosszú előkészítési idő után, de lépések várhatók. Tehát ezek fényében azt 
merem gondolni, hogy egy ilyen óvatos első lépésként ez a folyamat menedzselhető lesz úgy 
eljárásjogi, mind HR-szempontból, de most nem merném ennél jobban kinyitni a kaput. A 
tapasztalatok alapján azt gondolom, hogy ha lehet, menjünk előre bátran, de az első lépést 
tegyük meg, és az jól sikerüljön, mert a rosszul sikerült első lépés viszont nagyon 
visszavetheti a betegbizalmat a rendszerben, a gyógyszerészek, az orvosok ellenállását 
szülheti adott esetben, ezt azért próbáljuk minimalizálni, amennyire tudjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr, ez 

számomra megnyugtató volt, és egy nagyon érdekes felvetése volt, ami nekem nagyon 
tetszett. Ez a gyógyszerészi szolgáltatás, nevezzük ennek, ami a beteg érdekében van. Ez az 
orvos érdekében van, a kezelőorvos érdekében is, mert nekem háziorvosként fogalmam nincs, 
hogy a beteg ki mindenkitől kap gyógyszert. Nem a szakmai hiúság sértettsége beszél 
belőlem, hanem egyszerűen tudni akarom, azért, mert ha tisztességesen, kockázatmentesen - 
amennyire lehet - szeretném kezelni a beteget, akkor számomra is egy fontos szolgáltatás, 
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hogy ha a gyógyszerésztől kapok egy olyan információt, hogy te jó isten, mi mindent szed a 
beteg, én el kell hogy fogadjam. Természetesen elfogadom, csak nagyon örülnék, ugyanis a 
rendeletalkotási rész sajnos, ránk nem tartozik, mert ide nem ér el, miniszteri vagy 
kormányrendelet sem kerül a parlament elé, de szakmai értelemben szeretném, ha a bizottság 
erről a folyamatról, ami nagyon fontos, időnként tájékoztatást kapna. Most ez az időnként 
nem tudom, mit jelent, évente érdemes, de szeretnénk egy képet kapni, és nem tudom, elnök 
úr, a napirendbe be lehetne-e tenni, hogy tényleg lássuk ezt a folyamatot, mert ez a folyamat 
szakmailag, pártállástól függetlenül maximálisan támogatandó. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a nagyon értékes kiegészítéseket és viszontválaszokat. A 

32. számú módosító javaslatot teszem fel szavazásra. A tárca ebben a formában… 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Egyetlen utómondat még: nagyon köszönöm és nyilván részben egyetértve alelnök úr 
szavaival, hogy pontosítsuk még egyszer: ez a jogkör jelenleg is jogköre az alapellátó 
kollégának. Tehát az alapellátó kolléga ennél jóval nagyobb jogkört bír, jelen pillanatban 
diagnosztikai, és egyéb ügyekbe is belenézhet, ugyanilyen TAJ mentén engedélyezett 
formában, tehát ő egyébként most is láthatná a gyógyszerelést, de nyilván azért a mai 
világban a több ezer hatóanyag világában nem minden várható el minden kollégától. De még 
egyszer: a háziorvos kolléga ugyanúgy láthatja ezt a rendszert, sőt még többet is, mint a 
gyógyszerész. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca ebben a formában a kiegészítésekkel együtt nem 

támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, 
aki ebben a formában nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Köszönöm, a bizottság nem 
támogatja, egyharmadot sem kapott. 

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában – a módosító javaslat száma 34-es – lévő javaslatot 
Pesti Imre képviselő úr adta be a dohányzás közterületi ellenőrzése, kijelölés, bírságolás 
kérdése tekintetében. Kérdezném a tárca álláspontját. 

 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Az előző módosítóhoz benyújtott anyagban helyesen gondoljuk mi is azt, nyilván a képviselő 
úr, aki egyben kormányhivatal-vezető is, szembesült azokkal a problémákkal, amelyeket mi is 
észleltünk, hogy a helyszínen két szerv is végezhet bírságolást. Időnként előfordultak ebből 
problémák, nem volt elszabva a Ket. szerint a két szerv eljárása, párhuzamos bírságolás is 
megtörtént, ami mondjuk ebben az esetben nem is akkora dráma, de azért legyünk őszinték, 
jogellenes helyzeteket szült. Úgyhogy ezt próbálja ez a rendszer elvarrni, tehát teljesen 
egyetértünk vele, ez egy jogos döntés. 

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

(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A kiegészítő ajánlás 4. pontjában – a módosító javaslat száma 35-ös – Heintz 

képviselő úr javaslata található, a dohányzás jogharmonizációs pontosítását tartalmazza. 
Kérném a tárca álláspontját. 

 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Mi is egyetértünk azzal, hogy a gyűjtőcsomag fogalom bevezetése nem lazítja fel az 
elvárásokat, tehát ezen a terméken is – ahogy a szöveg is mondja – ugyanúgy irányadók azok 
a rendelkezések, amelyek egyébként a káros hatóanyagok feltüntetésére vonatkoznak, de az 
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valóban helyes, hogy ezt a fajta bizonytalanságot végképp minimálisra csökkenti, sőt 
megszünteti. Igen, ezekre is vonatkozzon, ezzel mi egyetértünk. 

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

(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A kiegészítő ajánlás 5. pontjában – a módosító javaslat száma 36-os – Gyenes alelnök 

úr nyújtott be javaslatot. 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A múltkor is 

jeleztük, hogy ez a rendelkezés, hogy a „legalább 48 órát nyitva tartó gyógyszertár vezetője”, 
helyettes államtitkár asszony is jelezte, hogy ezt átgondolják, mert valóban a megfogalmazást 
így is lehet érteni meg úgy is. Ezért úgy értettem, hogy egyértelművé tettük, hogy a több mint 
48 órát nyitva tartó gyógyszertár vezetője más munkaviszonyt úgymond ne tudjon létesíteni, 
mert itt pont erről van szó, hogy a kis gyógyszertárakat, amelyek 30 órát vagy ez alatti időt 
vannak nyitva, ezeknél engedjük meg, mert egzisztenciálisan fontos. De valóban egy nagy 
forgalmú, legalább 48 órát nyitva tartó vagy azon túl nyitva tartó gyógyszertár esetén nem túl 
szerencsés, ha a gyógyszerész nincs jelen se úgy, mint szakmai vezető, se úgy, mint a bolt 
vagy az üzlet vezetője. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca álláspontját kérném! 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Szintén a jogszabály végrehajtásakor észleltük és egyetértünk ezzel a felvetéssel, mert mi is 
úgy látjuk, hogy főleg vidéken, a kisebb gyógyszertárak esetében nagyon nehéz elvárni a 
sokszor egy vagy két gyógyszerész kollégától azt, hogy adott esetben, akiknek más jövedelmi 
lehetőségük nincsen, egyéb tevékenységet ne végezzenek. Ezért próbáltunk méltányosságot 
gyakorolni, amit érdekes módon ez a módosító akkor beszűkít, ha jól értem, mert a „legalább” 
azt jelenti, hogy a jelenleg egyébként fent említett minimumfeltételekben szereplő 48 óra 
szabályhoz próbáltuk szabni ezt az egészségügy más területén is ismert alsó munkavégzési 
óraszámot. A „több mint” azt jelenti, hogy aki pont 48 órát dolgozik, az már nem kerül a 
hatálya alá. Tehát azért lepődöm meg egy kicsit, mert azt gondoltam, hogy együtt úgy 
gondoljuk, hogy ezt a fajta vidéki kispatikában dolgozó kollégákat támogassuk azzal, hogy ez 
a lehetőség megnyíljon számukra. A „legalább”-hoz képest a „több mint” egy szűkítés, hiszen 
a pont 48 órára beállított munkaidejű kollégák akkor kiesnek ennek hatálya alól, nem értük el 
a célt lényegében vagy jelentős körük kimaradhatna a hatálya alól. 

Tehát ezért nem értünk egyet vele, némi meglepetéssel, mert mi szeretnénk ezt a 
méltányosságot gyakorolni mindenkinek, aki a minimumfeltételek mentén egyébként, a 
jogszabályok mentén erre lehetőséget kaphatna. 

 
ELNÖK: Kiss képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Szóltam a múltkori ülésen arról, hogy 48 vagy 42 óra. 

E szerint a módosító javaslat szerint, aki 48 órát van nyitva egy héten, az még emellett más 
munkaviszonyt is létesíthet.  

Felhívnám az önök figyelmét arra, hogy az a patika, amelyik 48 órát van nyitva, az 
nem kisforgalmú gyógyszertár, az nem egy vidéki kisforgalmú gyógyszertár, és úgy 
gondolom, hogy a gyógyszerésznek ott kell lennie a gyógyszertárban, és lehetőleg az a 
gyógyszerész legyen ott, aki a személyi jogos és annak a felelős vezetője. Tehát itt 
egyértelműen az én megítélésem szerint az egész előterjesztés arra vonatkozik, hogy lesz egy 
személyi jogos, gyakorlatilag lehet egy stróman, aki még valahol másutt is dolgozik, más 
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patikus, az alkalmazott majd dolgozik abban a gyógyszertárban, de ő a gyógyszertár vezetője, 
de nincs ott, mert nem kell ott lennie. Tehát emellett még más munkaviszonyt is létesíthet. 
Tehát ezért tartom soknak ezt a 48 órát. 

Tehát értem az előterjesztőnek azt a szándékát, hogy nem tud megélni a gyógyszerész 
a patikai jövedelméből, de aki 48 órás nyitva tartás mellett még másutt is munkaviszonyt 
létesít, én ezt nem hiszem. Tehát aki egy 48 órát nyitva tartó patikából úgy, hogy ott van mind 
a 48 órát jobbára, ebből nem tud megfelelő jövedelemre szert tenni, azt nem tudom elfogadni. 

Tehát én értem, hogy ez a megfogalmazás, hogy „több mint 48 óra”, még egy órával 
gyakorlatilag több lehetőséget ad, de kérem, fontolják meg, hogy a 48 órát csökkentsük le 42-
re. Az, amit a múltkor hallottunk, hogy más jogszabályokban, nem tudom, hogy miként 
kapcsolódik ez az orvosoknak az önkéntes munkavégzéséhez, egyáltalán nem értem ezt. 

Tehát kérem az előterjesztőt, hogy gondolja meg továbbra is ezt a 48 órát. 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Megkérném főosztályvezető asszonyt, hogy reagáljon. 
 
DR. HORVÁTH BEATRIX főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszöntök mindenkit, köszönöm szépen a szót. Mi is gondolkodtunk rajta, tehát ha több mint 
48 órát nyitva tart egy gyógyszertár, akkor nem létesíthet jogviszonyt. Tehát akkor a 48 
órások még létesíthetnek. Tehát akkor szerintem érthető, azt gondolom, ezt el tudjuk fogadni. 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Pontosan ez volt a célunk. 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Elnézést, elnök úr… 
 
ELNÖK: Képviselő úr, ha lehetne, mi is meg fogjuk ezt előbb-utóbb érteni, de ha 

lehetne, akkor kérem, hogy mielőtt szavazunk, azért pontosan tudjuk, hogy miről fogunk 
szavazni.  

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Tehát én kérném az előterjesztőt, hogy ezt a 48 órát 

csökkentse. Tehát ha mindenképpen ragaszkodnak a 48 órához, akkor az legyen 47 óra. 
 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr! 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Most úgy értem, hogy most megértettük tulajdonképpen a szándékot, itt a helyszínen és ezt 
elfogadnánk, ami itt van most. Ha jól értem, most képviselő úr akkor ezen is tovább akar 
lépni, a múltkori 42 órát átbeszéltük, hogy az a jogszabályokkal nem összehangolható, most 
ezt elfogadnánk. Most akkor képviselő úr viszont mégis ezt is revideálná, és akkor most 
benyújtódna esetleg egy újabb javaslat? 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Nem. 
 
ELNÖK: Akkor most mielőtt szavazásra feltenném a kérdést, a tárca álláspontját még 

egyszer kérném. 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Akkor ebben a formában el tudjuk fogadni. 
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ELNÖK: Akkor ebben a formában elfogadható. Köszönöm szépen. Tehát a tárca 
támogatja ezzel az értelmezéssel. Kérdezem, hogy a bizottság részéről ki az, aki támogatja ezt 
az álláspontot? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Egyébként is fordultunk ezzel az igénnyel a tárca irányába, úgyhogy történelmi 
pillanat részesei lehetünk, köszönöm szépen, és gratulálok. 

A bizottsági módosító javaslatok megtárgyalása 

A bizottsági módosító javaslatok tárgyalására térünk át. Ezért jó ezeknek a részletes 
megbeszélése, mert ki tudjuk érlelni a véleményeket. 

Az 1. számú bizottsági módosító javaslat a 3. §-t érintően a betekintési jogosultság 
tartalmát illetően tartalmaz módosítását. Kérném a tárca álláspontját. 

 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Igen, ez egy jogos felvetés, ami nagyon jövőorientált, mert úgy tűnik, hogy elég hamar javulni 
fog akár az e-recept vagy az eHealth beruházások következtében a beteg informatikai 
kapcsolattartása a finanszírozóval, a biztosítóval. Valóban elvileg a középkorosztály és a fiatal 
korosztály nagy számban használna internetet, és úgy tűnik, hogy egy ügyfélkapu-szerű 
megoldással ez a lehetőség nyitva áll. A Ket. szabályozza ezt a folyamatot, hogy a beteg 
elektronikusan is a tiltakozását az ismert módon az adatvédelemmel megteheti, de mi ezt 
akkor elfogadjuk. Akkor ebbe az irányba ki lehet nyitni a rendszert, hiszen ez a beteg-
felszólalási jognak egy újfajta formája, hogy elektronikus formában is megteheti, nemcsak a 
gyógyszerésznél, és akkor nyilván ebben az esetben az OEP ezért nem fogja engedni a 
gyógyszerésznek adott esetben, mert a beteg elektronikusan előtte tiltotta le az adathasználatot 
e tekintetben. 

Ez rendben van, tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Mivel ezt a pontot másik alkalommal megtárgyaltuk 

az egyéni módosító indítvány kapcsán, nem kívánom ezt még egyszer megismételni, de egy új 
szempontot hadd vessek fel. 

Az biztos, hogy a beteg adatait védeni kell. Kérdésem, mi van akkor, ha én betegként 
azt mondom a gyógyszerésznek, hogy én meghatalmazom, hiszen nekem ez fontos, mert 
összezavart a rettentő sok gyógyszer, hogy minden gyógyszerem vonatkozásában. Tehát ez 
egy érdekes dolog, mert önök azt mondják változatlanul, hogy csak az úgynevezett támogatott 
gyógyszerekben, de én vagyok az adatok tulajdonosa, a beteg. Nekem az is az adatom, hogy 
milyen receptköteles nem támogatott gyógyszert szedek, és ha ezt a felhatalmazást megadnám 
a gyógyszerésznek, akkor az önök rendelete ott siklik meg. De megbeszéltük, hogy itt lesz 
majd egy kis bővítés, meg minden, csak hogy érthető legyen: ha az én adataimról van szó és 
én felhatalmazást adok, mert én vagyok az egyedüli az adatvédelmi törvény szerint, aki a saját 
adataimról felhatalmazást adjak akár írásban, akár tanúk jelenlétében, hogy belenézhessenek, 
akkor nem fog működni a rendszer, mert azt mondja, hogy az én érdekemben nézze meg a 
patikus az összes gyógyszeremet, amit szedtem, támogatott, nem támogatott, receptköteles, 
stb., és szakmai véleményt adjon, hogy melyiket hagyjam el, vagy melyiket ne szedjem az 
egyiket a másikkal.  

Na, akkor mi a helyzet? Magyarán: ez is aláhúzza azt, amit államtitkár úr mondott, 
hogy fejleszteni kell ezt a rendszert, mert én, mint beteg, minden adatom tulajdonosa vagyok, 
mi van akkor, ha én megengedem, hogy minden adatomba benézzen akár a kezelőorvos vagy 
akár a gyógyszerész? Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Az előbb az indoklásban azt nem mondtam még el, bocsánat, pontosabban a véleményünkben, 
hogy ott van, amit az előbb mondtam, hogy még súlyosabb a (4) bekezdés, ami új bekezdéssel 
egészíti ki a szöveget, hogy „személyesen eljár”. Bizony, amiről az előbb beszéltünk, ez a 
szűkítés pontosan a meghatalmazással való eljárás kapcsán került bele és ezzel egyetértünk. 

Visszatérve az első kérdésre: elvileg teljesen értem, de továbbra is azt mondom, amit 
az előbb mondtam képviselő úrnak, hogy annak örülnénk, ha ez a rendszer a fenti három nap 
előkészítés után legalább a támogatotti körben jól beindulna. Jelenleg ebben a pillanatban a 
nem támogatott gyógyszer és nem receptköteles gyógyszer kiváltásakor nem történik TAJ-
rögzítés, de akkor nagyon sok mindent elő kell írnunk majd megint, egy jó pár jogszabályt 
kell hoznunk, ami jelenleg most ebben a volumenben nem része a folyamatnak. Tehát ez nem 
előírás ebben a pillanatban, nem hajtja végre a gyógyszertár, az OEP tehát nem tudja követni. 
Tehát hiába mondja, hiába mondaná a szegény beteg, hogy igen, egyszerűen a rendszer most 
még informatikailag és jogszabályi háttér híján nem tudja kiszolgálni ezt az igényt, ami 
egyébként természetes igény lehetne, de erre most még nem tudtunk felkészülni ebben a 
volumenben. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Csak egyetlenegy mondatot tennék hozzá ehhez. Ez 

különösen a serdülő korosztályt érinti, hogy mi van az, ha a beteg nem nagykorú. 
Tehát ez önmagában nehezíti, és ez is azt mutatja, hogy ezt a problémát valamilyen 

formában úgy kell érlelni, hogy világos, tiszta és átlátható legyen. 
Ha az internet-használat a fiatal korosztályra jellemző, akkor azt kell mondanom, hogy 

12 éves kortól. Tehát sok olyan jellegű kérdés vetődik fel itt, amiket amikor már idehozunk, 
akkor teljesen tisztán és kristálytisztán kell átlátni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értelmeztem, ebben a formában a bizottsági 

módosítót a tárca támogatja. Kérdezném, hogy ki az, aki a bizottság részéről ezt az 1. számú 
bizottsági módosító javaslatot támogatja. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

A 2. számú bizottsági módosító javaslat az 5. §-t érinti, az adatkezelési garanciák 
tartalma tekintetében. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele 
a bizottsági módosító javaslattal kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a 
tárcának adnám meg a szót. 

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

Támogatjuk ezt a módosító indítványt. Ez a különféle adatkezelési rendszerek közötti 
adatáramlást segíti elő, és megfelelő adatvédelmi garanciák kerültek beépítésre a módosítóba. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről ki az, aki támogatja ezt a módosító 

javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 3. sorszámú bizottsági módosító javaslat a 8. § vonatkozásában ugyanolyan 

tartalommal jelenik meg, mint az előző bizottsági módosító. Kérdezném a bizottság tagjait, 
van-e valakinek megjegyzése, észrevétele. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor kérném a tárca 
álláspontját. 
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DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Támogatjuk, ez az előző módosítóhoz kapcsolódó felhatalmazó rendelkezést tartalmaz. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a bizottság részéről? (Szavazás.) 

Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 4. számú bizottsági módosító a 28. §-t érinti, az ellátásszervezői szabályok 

vonatkozásában. Van-e bizottsági vélemény? (Nincs jelzés.) Helyettes államtitkár úr! 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Ez a már az előző módosítók során is tárgyalt problémákhoz csatlakozik, van egy-két olyan 
terület, ahol az OEP és a korábbi tevékenységek elszámolásával jogszabályi problémák álltak 
be különböző jogszabályok hatályon kívül helyezésével. Például még mindig elvarratlan a 
2000-es évek közepén az irányított betegellátási rendszerben végzett tevékenység kapcsán 
némely kérdés. 

Ezt korábban egy költségvetési törvény szabályozta, amelynek az a része hatályon 
kívül került, és ennek következtében az a teljesen jogos felvetés, hogy jelenleg is most már 
hál’ istennek csak egy, de még mindig létező per fennáll, amit egyszerűen jogszabályi háttér 
híján nem lehet befejezni, illetve az úgynevezett záró elszámolási kötelezettséget nem lehet 
végrehajtani. 

Ezért gyakorlatilag ezt a fajta hatályon kívül helyezett felhatalmazást vagy lehetőséget 
az OEP számára vissza kell állítanunk ahhoz, hogy az eljárást be tudja fejezni. Hál’ istennek 
nem túl nagy tételről van szó, de akkor is szeretnénk lezárni, ezzel teljesen egyetértünk, és 
támogatjuk a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a bizottság részéről a módosító 

javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
Az 5. sorszámú bizottsági módosító, amely a 80. és a 81. § tekintetében a gyógyszer-

forgalmazási törvény 3. §-át érinti, a gyógyszeripari kutatásfejlesztési támogatás 
leírhatóságáról szól. A bizottság részéről van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha nincs, 
akkor a tárca álláspontját kérném. 

 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Ez tulajdonképpen a Széll Kálmán tervhez kötődő gyógyszer-politikai folyamathoz 
kapcsolódó olyan elem, ami bizonyos fajta korrekciót jelent az abban érintettek számára vagy 
annak lehetőségét jelenti. Eddig a Gyftv. mindig évente adta meg ezt a lehetőséget, most 
azzal, hogy egy konkrét év kikerül, az adott üzleti év kerül behelyettesítésre, ez azt jelenti, 
hogy időkorlátozás nélkül. Jelen tudásunk szerint ez a folyamat egy picit ennek a 
tevékenységnek a biztonságosságát és tervezhetőségét próbálja segíteni, hogy aki 
Magyarországon munkahelyet teremt, tudástranszfert hoz, a GDP-hez hozzájárul, az egy 
stabilabb közegben tegye ezt, és ez motiválja őt erre. Azzal, hogy a 2. oldalon viszont jogosan 
ebben az évben nagyon komolyan feszített volt a gyógyszerkassza, és felmerült az, hogy ezt a 
sávos rendszert be kell indítani, először a gyógyszergyártók és az állam közötti 
gyógyszerkassza-kompenzációt. Mint tudjuk, a gyógyszerkassza nem akkora hiánnyal jár, és 
ez már technikailag megoldatott, ebben az évben erre már nincs szükség, jövőre pedig azt 
reméljük, hogy a költségvetés helyzetében már nem lesz szükség arra, hogy a sávos befizetés 
terhére is lehessen K+F kedvezményt érvényesíteni. Tehát maradna az, ami eddig volt, a 20 
százalékos befizetésre, az orvoslátogatói díjra és amit idén ősszel vezettünk be, hogy az 
úgynevezett új spanyol befizetésre vonatkozóan is lehet ilyen K+F kedvezményt 
érvényesíteni, de nem lehet a sávos befizetésre. 
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Reméljük, nem is lesz rá szükség, de ezt eleve igyekeztünk elvarrni. Tehát ezt 
tartalmazza ez az anyag, és ezzel egyetértünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki az, aki ezt a bizottsági módosítót 

tartalmazza. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 6. sorszámú bizottsági módosító javaslat szintén a 80., a 81. §-t és a Gyftv. 74. §-át 

érinti, a gyógyszerészi vállalkozások szabályozása a tartalma. Kérdezném a bizottság tagjait, 
van-e kérdés ehhez a bizottsági módosítóhoz? Kiss képviselő úr! 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Úgy látom a 74. § (1) bekezdésében, hogy egy 

gyógyszerésznek négy társaságban is lehet tulajdonrésze. Megmondom kerekperec, hogy én 
ezt túlzónak tartom. Tehát önmagában az, hogy egy gyógyszerész négy társaságban is lehet 
tulajdonos úgy, hogy esetleg egyik gyógyszertárban sem dolgozik, én ezt túlzónak tartom. 

Tehát ez mégiscsak egy tulajdoni koncentráció, azt, hogy most az illető gyógyszerész, 
mivel nem dolgozik, tehát nem szakmai felelőse annak a gyógyszertárnak, én ezt 
mindenképpen aggályosnak tartom. Köszönöm. Tartózkodni fogok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr! 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Amennyire érzem, ez a módosító bizonyos fajta kvázi méltányosságot próbál a rendszerben 
működtetni, hiszen az a tárca vagy pontosabban akár a kormány eddigi két és fél évéhez 
kötődő szándék, hogy a gyógyszer-kisforgalmazásban azt a bizonyos fajta nemzeti 
kisvállalkozói érdeket érvényesítsük, ez elég határozott szándék és elég markánsan 
megnyilvánult a jogalkotásban és a különböző, legutóbb is felgyorsult folyamatokban. 

Viszont ennek fényében éreztük úgy, hogy valami olyan korrekciót kell végeznünk, 
amely bizonyos feszültségeket egy nagyon szűk körben nem fog fokozni e tekintetben, 
márpedig korábban az anyagyógyszertárak és a fiókgyógyszertárak kérdését is 1+3, azaz 
összesen négy formában szabályoztuk. Tehát azt gondoltuk, hogy akkor ezt vetítsük ki erre az 
50 és 20 százalékos tulajdonlást érintő kérdésre. Tehát ezzel így tulajdonképpen egyetértünk, 
mert szerintünk ezt a fajta, inkább azt mondom, hogy társadalompolitikai majdnem szándékot 
akkor egy ilyen modus vivendi mentén ki tudja szolgálni ez a módosító, ezzel így 
egyetértenénk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy nagy, három kicsi. Tehát akkor ennek megfelelően a 

tárca ebben a formában a bizottsági módosítót támogatja. Kérdezném, van-e még valakinek 
megjegyeznivalója? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezném, hogy ezt a 6. számú 
bizottsági módosító javaslatot ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 16 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm szépen. 

A bizottsági módosító javaslatok tárgyalásának a végére értünk. A napirendet 
megelőzően Bábiné képviselő asszony felvetett egy kérdést, teljesen jogosan, a védőnői 
szolgálat hungarikummá nyilvánítását illetően, és mondtuk, hogy a szavazásokat követően 
térünk vissza erre a kérdésre. 

Szeretném a bizottságot tájékoztatni, hogy a bizottság működési rendjét illetően úgy 
néz ki ennek a kérdésnek a folyamata, hogy Balog Zoltán miniszter úrnak a bizottság 
megfogalmaz egy levelet, amelynek tartalmát illetően az Egészségügyi bizottság ülésén 
napirend előtt Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszony felvetette, hogy a hungarikum 
törvénybe kerüljön befogadásra a védőnői tevékenység is. 
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Tekintettel arra, hogy a törvény a Vidékfejlesztési Minisztérium gondozásában kerül 
benyújtásra, ezért a bizottság kéri miniszter urat, keresse meg az illetékes tárca vezetőjét, 
hogy egy ilyen módosítás mennyiben illeszkedik a hungarikum törvényhez. 

Ha ez így elfogadható, egyrészt a bizottságot szeretném arról megszavaztatni, hogy 
miután nem szerepelt előzetesen a napirendjében, hogy támogatja-e azt, hogy erről a kérdésről 
ebben a formában szavazzunk és beszéljünk. Aki ezzel egyetért, kérem, erősítse meg 
szavazatával! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Ezt követően arról szavaznánk, hogy ez a levél a bizottság szerkesztésében miniszter 
úrnak kerüljön postázásra. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Egyhangú. 

Bábiné képviselő asszony! 
 
BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm a szót, és köszönöm a 

támogatást. Egy félreértést szeretnék eloszlatni. Mindannyian tudjuk, hogy a hungarikummá 
nyilvánítást a Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes főosztálya gondozza, de ezt mi magunk 
közt hungarikum bizottságnak nevezzük már egy ideje. Tehát ez okozhatott esetleg némi 
félreértést, tehát az illetékes főosztályra gondoltam eredetileg. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még napirend előtt Kiss képviselő vetett fel egy kérdést a 

gyógyszertár-elhelyezéssel kapcsolatban. Nem tudom, hogy erre tudnánk-e választ kapni 
főosztályvezető asszony részéről. Mindenki ismeri a tartalmát, hogy áthelyezhető-e, tehát nem 
ismételném. 

 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Mintha egy írásos anyagot is kaptunk volna e tárgyban, úgy emlékszem. Azt hiszem, a 
múltkor nem tudtam az ülés végét megvárni, és akkor azt hiszem, helyettes államtitkár 
asszony kapta ezt kézbe, ha erről van szó. 

 
ELNÖK: Igen. A Gyógyszerész Kamara elnöke is és én magam is eljuttattam a 

hozzám eljuttatott írásos anyagát ennek a kérdésnek. 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Amennyire emlékszem, alapvetően pozitív a hozzáállásunk, kisebb kodifikációs 
bizonytalanságok voltak az anyagban. De amennyiben lesz még egy bizottsági ülés, akkor 
addigra előkészítenénk az anyagot, és akkor úgy hoznánk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A jövő héten csütörtökön kerülne sor erre a bizottsági 

ülésre, a keddi napra nem készül el. 
A bizottság tagjait szeretném tájékoztatni, hogy ezek az időpont-módosítások azért 

történtek, mert bár a bizottság rendjéhez szívesen alkalmazkodnánk, de itt olyan egyeztetések 
vannak, amelyeket időben nem tudunk előbb megejteni. 

Most nem zárnánk le a napirendet, annál is inkább nem, mert itt volt egy nyitott kérdés 
Kiss képviselő úr részéről, és még egy kérdést megnyitott alelnök úr, a jövő héten ennek a 
folytatására kerül sor. 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Miről van szó? 

Gyakorlatilag a múlt bizottsági ülésen tárgyaltunk, hogy a 2003. évi LXXXIV. törvénynek az 
orvosi ügyeletek szabályozására vonatkozó részét átgondolja a tárca is, és örülök, hogy még 
folytatódik ezek szerint és lesz rá lehetőség. 
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A múltkor jeleztem, hogy az a probléma, hogy a jelenlegi jogszabály szerint a napi 
korláton túl elrendelhető, munkáltató által elrendelhető, havonta kétszer elrendelhető, 12-12 
óra plusz munkavégzést a korláton túl, ezt végül is a szakma elfogadta, csak az volt a gond, 
hogy a munkáltató hogyan számolja el. 

Tehát először az ő kétszer 12 óráját vegye alapul, ezzel csökkenti a dolgozó önkéntes 
óraszámát, vagy vegye alapul a dolgozó önkéntes felajánlását, és ha az önkéntes felajánlott 
órákból – mondjuk a maximumot felajánlja a dolgozó – ki tudja elégíteni az ügyeletszervezés 
kapcsán a munkáltató az ügyeleti igényét, akkor természetesen az önkéntes órákat használja 
fel. Ellenkező esetben gyakorlatilag önkéntes óráktól fosztja meg azt a munkavállalót, aki 
egyébként beajánlja a teljes önkéntes lehetőséget. 

Elhangzott a tárca részéről, hogy ez a nyugdíjszámításnál bizonyos problémákat vet 
fel. Ezt a problémát észlelve, részben beszéltem a tárca jogi képviselőjével is, és 
megegyeztünk abban, hogy itt két külön probléma van. Az egyik az, hogy a munkáltató 
számára a folyamatos ellátás biztosítása, hogy legyen kellő ügyeletese, ez szentség, ezt nem is 
kérdőjelezzük meg. Tehát ezt a jogot, hogy ő ezt a kétszer 12 órát elrendelheti, ez egy dolog. 
De mivel ez a jogszabály a másik szempontból, a heti 48 órás kötelező munkaidő, ami a 
nyugdíjszámításnál fontos, hogy azt hogyan vegye, a jogszabály jelenleg megengedi, hogy az 
általa elrendelhető, napi korlátig elrendelhető ügyelet, tehát a délután 4-től este 8-ig, amit mi 
elrendelt ügyeletnek nevezünk, a jogszabály szerint ezt átminősítheti a munkáltató rendes napi 
munkaidővé. Tehát azt a 48 órás hiányt, ami az ügyeletet követő pihenőidő mögött virtuálisan 
fennáll, amire hivatkozott a jogi képviselő is a nyugdíj szempontjából, ezt most akkor miért 
nem onnan elégíti ki a munkáltató? Tehát miért nem használja fel, ha már egyszer elrendelt 4 
óra ügyeletet és afölött van az a kérdés, hogy most önkéntes-e vagy a munkáltató által 
elrendelt, hogy ebből is igényeljen. 

Mondok egy példát: ha valaki ügyel egy héten egyszer, mondjuk hétfőn, kedden 8 órát 
köteles pihenni, tehát mondjuk egy napi műszakja kimarad. Ebből kifolyólag azt mondja a 
munkáltató, hogy jó, de itt keletkezik virtuálisan 8 óra hiány, csak virtuálisan, mert azon a 
héten az a munkavállaló az ügyelettel jóval többet dolgozik, mint 48 óra, tehát ha ott a 
virtuális hiány, akkor azt mondjuk, hogy ha az első 4 órát elszámolja rendes munkaidővé, 
amit megenged a jogszabály, akkor csak 4 óra marad, ami az önkéntes rovására megy. 

Tehát a jogszabály szerint először mindenképpen a jogszabálynak el kellene rendelni, 
hogy ezzel az első 4 órával, amit a munkavállaló számára a jogszabály megenged rendes 
munkaidővé elszámolni, azzal kezdje akkor a munkáltató. Tehát így jelen pillanatban az a 
kérdés, csak a nyugdíj szempontjából, hogy melyik órák minősítésével kezdje a nyugdíj 
szempontjából 48 órát kitevő időnél a munkáltató úgy, hogy a munkavállaló érdeke a 
legkevésbé sérüljön. 

Mivel pénzben megállapodtunk, semmivel nem kerül olcsóbba, hogy ha én 12 órát 
elrendelek egy hónapban kétszer, mert ugyanannyi a díja, mintha önkéntest vállalnék, viszont 
borzasztóan fontos, hogy a munkavállaló számára később majd a szolgálati időben hány 
önkéntes órát írnak jóvá. 

Tudom, hogy ez a probléma sokak számára tök érthetetlen, mert bonyolult, de a jogász 
úrral, Raffay Bálint úrral tárgyaltunk, megértette a problémát, sőt helyettes államtitkár 
asszony – bár most ő is elment – jelezte volt, hogy erre a jövő héten van mód visszatérni. 

Tehát csak azért szóltam most, hogy a jövő héten ezt a kérdést varrjuk el, mert semmi 
más nem vezet minket, minthogy az ügyeletek kapcsán kialakuló munkabéke végre 
megmaradjon, mert az új rendelkezést a munkavállalóink is elfogadták, megértették, hogy a 
munkáltató számára a folyamatos ellátás biztosítása nem kitolás, hanem egy fontos érdek, 
mert e nélkül megáll az egészségügy. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy a tárca részéről kívánnak-e reflektálni 
alelnök úr felvetésére. Államtitkár úr egyébként reflektált már a parlamentben az éjszakai 
órákban, de most akkor kérném, hogy válaszoljon. 

 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Átadom a szót Raffay Bálintnak. 
 
DR. RAFFAY BÁLINT szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen a megszólíttatás okán is. Alelnök úrral valóban beszéltünk és Páva Hanna 
helyettes államtitkár asszonnyal a kérdést megvitattuk. Egyrészt köszönjük szépen az alelnök 
úr rugalmas hozzáállását, finomodott a javaslat, tehát mi két horgonyt kellett hogy 
leeresszünk, az egyik, hogy átlagosan a heti 48 óra fölötti időszakok minősülhetnek csak 
önkéntes órának, mert a nyugdíjtörvény jelenleg ezt engedi meg, és a szociális ágazattal való 
egyeztetés nélkül nem tudunk hozzányúlni gyakorlatilag a szabályozáshoz. 

A másik viszont, hogy mindenben rugalmasak vagyunk, ami segíti azt, hogy a 
munkaszervezés jobb, átláthatóbb, egyértelműbb legyen. Tehát úgy tűnik, hogy egy olyan 
sorrendiségnek a felállításával, amit most alelnök úr felvetett, tudnánk egyetérteni. Még 
vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy ezt nem lehet-e a végrehajtási rendeletben is megoldani, 
mindenesetre megnyugtatóbb lenne, ha a törvény szintjén most el tudnánk ezt rendezni. 
Igyekszünk a jövő hétre visszatérni egy szövegszerű javaslattal. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A mai napirendünk végére értünk. A 

kapcsolódó módosítók tárgyalását be tudtuk fejezni, a bizottsági módosító javaslatok 
tárgyalását nem zárom le, ezt folytatjuk a jövő héten csütörtökön. 

Mindenképpen szeretném kérdezni, hogy csütörtöknél előbbre nem tehető - most nem 
indokolnám meg, hogy miért - bizottsági ülés az egyeztetések vonatkozásában. Szeretném 
megkérdezni a tárcát is, hogy jövő héten csütörtökön - valamilyen időbeosztás szempontjából 
próbálunk egymáshoz alkalmazkodni - milyen időpont lenne megfelelő, én úgy gondoltam, 
hogy a 10 órás időpont esetleg megfelelő lenne mindenki számára. (Zaj, közbeszólások: 9 óra 
jobb lenne.) 

Tehát előzetesen a jövő héten, csütörtökön 9 órakor folytatjuk a munkánkat, és úgy 
néz ki, hogy lesz még bizottsági módosító javaslat. Azért van erre lehetőség, hogy a bizottsági 
módosítókra megszakítva visszatérjünk a jövő héten, mert első helyen kijelölt bizottsága 
vagyunk ennek a témának. 

Köszönöm szépen. A mai bizottsági ülést bezárom. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 13 perc)  
  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  
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