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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 00 perc) 

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2012. 
december 6-ai, csütörtöki, mai, 8.30 óra helyett 9 órakor kezdődő ülésén. Egyetlen napirendi 
javaslat szerepel a mai bizottsági ülésünk napirendjén, az egyes egészségügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amely T/9065. számon lett benyújtva, a 
feladatunk a bizottsági módosító javaslatok benyújtása, amit a múltkor nyitva hagytunk a 
bizottsági ülésen. Első helyen kijelölt bizottság vagyunk, még három bizottság kérte ki 
egyébként a törvényt. 

Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és mindenkit, aki munkánkat 
figyelemmel kíséri. 

Napirend előtt kíván-e valaki szólni. Garai képviselő úrnak adom mega szót. 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Röviden egy-két tapasztalatot hadd osszak meg. Halász államtitkár úr szokta kérdezni, hogy 
én honnan a franckarikából veszem a véleményemet meg a mondanivalómat. Az elmúlt 
napokban nagyon sok barátommal, professzorral, volt évfolyamtársammal beszéltem 
Szegeden, Budapesten, meg fiatalokkal is, akik hallgatók, akik eléggé elégedetlenek az 
egyetemeket érintő újabb szabályozással, tehát a fenntartói jogkör átalakításával, ami 
gyakorlatilag, ha belenézünk részleteiben, talán kevesebb függetlenséget ad az egyetemeknek, 
mint ami a középkorban jellemző volt az egyetemek számára. Több professzortársam 
veszélyeztetve látja a gyógyítás, az oktatás és egyéb klinikai ellátási színvonal jövőjét, és 
most már úgy néz ki, hogy közülük is sokan elmennek külföldre. 

A hallgatókkal kapcsolatban is hasonló veszélyeket látok. Tehát amikor itt az van, 
hogy az egészségügyi szolgáltató által végezhető szakmák, az ellátás progresszivitási szintje 
és formája, tehát azért úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban az egyetemeken egy olyan 
oktatási forma, egy olyan gyógyítási forma, egy olyan struktúra alakult ki, a szubszidiaritás, a 
szakma és az orvosi eskühöz való ragaszkodás vonatkozásában, ami szerintem most ilyen 
masszív külső beavatkozást talán nem igényelne. 

Ez veszélyezteti az oktatás színvonalát is, mert nyilvánvalóan a struktúraváltással, 
amit eddig oktattak vagy oktatunk, azt már nem biztos, hogy jövőre ugyanúgy lehet. Ez azért 
a magyar orvostanhallgatók számára is egyfajta negatív hatás lehet, már csak azért is, mert 
például a Semmelweis Egyetem rektora, ha jól emlékszem, azt nyilatkozta, hogy például a 
külföldi hallgatók a bevétel 10 százalékát adják. Tehát ha a külföldi hallgatók is elmennek 
Magyarországról, az is egyfajta negatív hatással járhat. 

Arról pedig nem beszélve, hogy a struktúraváltással, ami részben mondjuk azért előre 
nem kiszámítható, még akkor sem, államtitkár úrról feltételezem a jóindulatot, mert ő orvos és 
látott már betegeket, szenvedő betegeket, nem matematikus, van egy másik államtitkár is, aki 
semmi mást nem tud szakmailag, csak nyolcévezni… (Dr. Szócska Miklós: Megint egy fizetés 
nélküli szabadságra menő dékán… ) Ahhoz pedig külön gratulálok! 

A másik probléma lehet, amiről szintén beszéltem orvos barátaimmal, professzor 
barátaimmal meg gazdasági vezetőkel is, hogy a klinikai farmakológiai kutatások, 
egyeztetések, különböző próbák azért évente akár 10-12-15 milliárd forintos bevételt is 
hozhatnak az oktatási intézményeknek, egyetemeknek, komolyabb kórházaknak, és ezt is 
veszélyeztetheti egy olyan struktúraváltás, ami előre kiszámíthatatlan, vagy éppen egy ilyen 
folyamatot keresztbe ver. 
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Ezért nyilvánvaló, hogy most azt nem mondhatom, hogy húzzuk ki ezt az egészet így, 
ahogy van, de egyrészt ezt a véleményt szerettem volna képviselőtársaimmal megosztani. 
Államtitkár úrral is, mert azért mindig lehet jobbá tenni mindent és változtatni rajta. 

Tehát ha államtitkár úr úgy gondolja, úgy gondoljátok, ez nem Garai doktor bácsi 
képviselő önálló véleménye, hanem legalább két tucat kollégával beszéltem az elmúlt 
hetekben és azt kell mondanom, hogy olyan 95 százalékban osztják ezt a véleményemet. 
Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, parancsolj! 
 
DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Elnök úr, 

ha röviden válaszolhatnék rá megnyugtatásképpen. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy az 
asztalunkon tornyosulnak azok a levelek, amelyeket az egyetemi klinikák szövetségei írnak, 
abban a tekintetben, amikor segítséget kérnek az uniós projektjeik önrészének a biztosítására. 
Ehhez nekünk hatáskör kell, hogy az ellátórendszer egészéhez igazított fejlesztésekben tudjuk 
támogatni őket. 

A progresszív ellátórendszeri munkamegosztást mi hoztuk vissza a rendszerbe, a 
progresszív ellátáshoz kötődő területi ellátási kötelezettségeknek a meghatározását 
elvégeztük. Tehát egy olyan szereposztó munkát végeztünk el az ország egészét tekintve, 
amiben az egyetemeknek nincs miért aggódniuk, mert az ellátórendszerben betölthetik azt a 
szerepet, amire funkciójuk szerint hivatottak. 

Az, hogy az ellátórendszer felügyeletével kapcsolatos kérdésekben az egészségügyért 
felelős miniszter, aki jelenleg egy és ugyanaz a személy, és ez nem fog megváltozni, mert ez 
egy adottság, hogy ez egy ilyen felállású struktúra, ez egyszerűen egy technikai hatásköri 
kérdés, nem érinti az egyetemi autonómiát, nem érinti a professzori kinevezéseket. 

Tehát azért ezek magunk sem értjük, hogy honnan előkerülő rémképek. Tehát 
szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy ezek pusztán praktikus egészségszervezési 
megfontolások, amelyek itt vannak, nem veszélyeztetik az egyetem egységét. 

De ha már képviselő úr lóg nekem egy nyilvános kalapemeléssel, akkor hadd 
mondjam el még azt is (Dr. Garai István Levente: Ha így lesz, akkor kettő kalap lóg.) Nem, 
ez egy sport dolog, tehát az eredményhirdetés, a verseny lezárulta után. Az pedig megvolt. 
Tehát még doppingteszt sem kell ehhez, tehát ez mehet egyenesen. (Közbeszólások: Ketten 
együtt!) Ketten együtt, igen, tehát egy kettős kalapemelés. 

Tehát azt ne felejtsük el, hogy van ugyanakkor két egyetem, a szegedi és a pécsi, 
amely egy korábbi struktúraváltásnak az áldozata. Tehát megkapták egy teljes megyének vagy 
gyermekkórháznak az ellátási kötelezettségét anélkül, hogy finanszírozott teljesítményt adtak 
volna hozzá. 

Tehát igazából mi most próbáljuk, és ha megnézik az elmúlt évben tett 
beavatkozásokat, akkor mi próbáljuk ezeket az az által a döntés által a fenntarthatóság szélére 
sodort klinikai intézményeket konszolidálni, de nem mi veszélyeztetjük ezeket. Tehát mi 
stratégikusan elhelyeztük őket a rendszerben, biztosítottuk a helyüket, és az 
egészségszervezés pedig egy egységes rendszer kell hogy legyen. 

Tehát ez pusztán egy ilyen egyszerű logika, semmiféle egyetemi egység, autonómiába 
való beavatkozás nincs ebben, úgyhogy szeretnék mindenkit megnyugtatni. Az van, ami a 
papírra van írva, és mi egyeztettünk különböző intézményekkel, és ez nekik megfelelőnek 
tűnt. (Dr. Garai István Levente: Akkor így legyen!) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán professzor úr! 
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DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Az az igazság, hogy ilyen jellegű jelzéseket én is 
kaptam, de amikor én áttekintettem és újra átnéztem, egyértelműen azt mondtam nekik, hogy 
én nem látom az egyetemi autonómiát egy szemet sem veszélyben. Semmilyen olyan jellegű 
szabályozása az egész rendszernek, hogy az egyetemi autonómiát veszélyeztesse, nincsen. Ők 
egytől tartanak, aminek véleményem szerint semmilyen ilyen jellege nincsen, hogy a 
távlatokban, de az valósul meg, hogy az egyetemeknek a klinikai része, mint oktatókórház 
működne tovább, és ebben a struktúrában ők nehezen tudják elképzelni az egyetemet, és ezért 
mondják azt, hogy az a 6-10 milliárd forintos bevétel, ami egyes egyetemeken realizálódik, 
például a külföldiek oktatásában, az nehézségeket okozna. De én ezt a törvény 
vonatkozásában, semmilyen vonatkozásban nem éreztem. Tehát nem tudom, hogy igazából 
miről beszélünk, amikor ez a dolog felmerül ebben a formában. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Iván professzor úr! Utána szeretném, ha rövidre zárnánk 

a kérdést, mert a bizottsági ülésnek nem ez volt a napirendje. 
 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Medikus éveimmel együtt 62 éve 

taposom a Semmelweis Egyetem különböző intézményeit, jelenleg is oktatok, képzek, és meg 
kell mondanom, hogy a 62 év alatt én annyi és olyan sokféle veszélyeztető korszakot éltem át, 
amiben nemhogy autonómiáról nem volt szó, hanem kézi vezérléssel irányított pártközponti 
irányítású élet zajlott, és ebben az őrlőmalomban nagyon sok olyan probléma halmozódott fel, 
ami tulajdonképpen még ma is bent ülepedik bizonyos csontvázak mentén. 

De ennek a strukturális módosításnak, kiegészítésnek, amit államtitkár úr is mondott, 
azt hiszem, hogy éppen ideje volt. Számos olyan dologban látok megnyugtató lehetőséget, 
amellyel az egyetem egyetemként működhet, és az, hogy a felső irányítás meg az ellenőrzés 
hogy történik, meg az adminisztráció, az egy nagyon fontos dolog, de itt a lényeg az, hogy 
ezzel a javaslattal, módosítással én mindenképpen egyetértek, úgy is, mint a történelem 
tanúja, egyetértek és szakmailag is ezt nagyon fontosnak érzem. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyébként ez egy nagyon fontos kérdés, nyilvánvalóan 

engem is megkerestek bizottsági elnökként. Úgy gondolom, hogy úgy korrekt ennek a 
kérdésnek mondjuk a körbezárása, hogy miután a törvényi rendelkezések valójában 
ténylegesen nem veszélyeztetik az egyetemi autonómiát, a progresszivitással és mindennel 
együtt komplex módon azt kérem, hogy az egyetemek se veszélyeztessék a saját 
autonómiájukat, ez nagyon fontos kérdés. Én ezt nagyon komolyan mondom, és el tudnám 
mondani, hogy miért mondtam ezt a mondatot, és akkor úgy gondolom, hogy mindenki jól 
tud kijönni ebből az egész kérdésből. Köszönöm szépen. 

Miután határozatképesek vagyunk, a napirend elfogadása következik. Aki a napirendet 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/9065. számú 
törvényjavaslat 

Rá is térnénk a napirendi pont tárgyalására. Nagy tisztelettel köszöntöm az EMMI 
egészségügyi államtitkárság képviseletében Szócska Miklós államtitkár urat, Cserháti Péter 
helyettes államtitkár urat és kedves jelen lévő munkatársaikat, és mindenkit, aki a bizottsági 
ülésen részt vesz. 

Akkor tételesen végigmennénk a bizottsági módosító javaslatok tárgyalásán. 
Szeretném kérdezni, hogy a bizottsági módosítóknál tárca- vagy kormányálláspontot 
hallhatunk-e. 
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A bizottsági módosító javaslatok megvitatása 

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

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság feladatkörébe tartozóan 7 olyan bizottsági 

módosító javaslat van, amelyet első helyen kijelölt bizottságként tárgyalnunk kell. 
Az 1. sorszámon benyújtott bizottsági módosító javaslat tartalmát illetően az 

élelmiszerbiztonságot, a transzzsírok kérdését taglalja. Szeretném megkérdezni, hogy a 
bizottsági módosító javaslathoz a bizottság tagjai részéről van-e valakinek észrevétele, 
kérdése, véleménye, és azt követően kérném államtitkár urat vagy helyettes államtitkár urat a 
válaszra. Professzor úr! 

 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Én csak a legnagyobb örömmel és elismeréssel 

fogadom ezt a módosítást. A transzzsírokról mostanában mindenütt sokfélét hallunk, egy 
biztos, hogy az az adathalmaz, ami rendelkezésre áll tapasztalatilag és megbízható 
statisztikailag, az sok mindent alátámaszt, igazol, és azt hiszem, hogy erre a különös 
figyelemfelhívás és ennek a szabályozása alapvető. Eddig nem figyeltünk oda, de most ezt 
nagyon komolyan kell vennünk. 

A transzzsír kérdésében talán egyetlenegy dologban van hozzáfűznivalóm, hogy ennek 
a népesség felé történő kommunikálása alapvető és elsődleges kellene hogy legyen. Nem 
tudják az emberek, fogalmuk nincs, nagyon sokan keresnek meg kollégák, sokan keresnek 
meg a mindennapi betegek és emberek, ennek a kommunikálása alapvető és nagyon fontos. 
Erre most azonnal, ahogy ez indul, azonnal rá kell szállni, és nagyon javaslom és kérem is, 
hogy ebben megfelelő kommunikációs technikákkal, de próbáljuk meg a támaszt és segítséget 
megadni. Köszönöm szépen. 

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

veled, önnel teljesen egyetértek. Egy érdekes dolgot hadd mondjak. Valamikor, egy pár 
esztendővel ezelőtt Kiskunfélegyházán például a busa diétával foglalkoztunk és ott 
mindenféle Omega3 és egyéb zsírsavakkal is foglalkoztunk, olyan szinten, hogy Japánban és 
még Amerikában is el tudtuk mondani ezeket az eredményeket. Nyilvánvalóan ez áttételesen 
ezzel a módosító javaslattal is olyan értelemben egybefügg, hogy ezer százalékig támogatom, 
mint doktor bácsi. A politikus beosztást el is hagyom a franckarikába, mert ez az emberek és a 
betegek alapvető érdeke, úgyhogy nagyszerű, príma! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérném a tárca álláspontját! 
 
DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönjük szépen. Igen, ezzel a felhatalmazóval nyílik meg annak a lehetősége, hogy a 
részletszabályokat megalkotva lépjünk. Ebben egy nagyon komoly egyeztetés zajlik a 
háttérben, és meg is állapodtunk a különböző szereplőkkel, úgyhogy a részletszabályokat is 
rövidesen megismerhetik. A részletszabályokig a kommunikációt nem indítanánk be, de 
maguk a cégek között is már vannak olyanok, akik az élelmiszeres zacskóra, amiben a 
termékeiket adják, ráírják, hogy transzzsírmentes, tehát ebben egy nagyon komoly ipari 
támogatásra is számíthatunk. Az átállási költségektől nem kell aggódni, és a szavatossági idő 
lejárta, ezek mind ott szerepelnek az egyeztetéseken. 

Tehát egy megnyugtató megoldást fogunk találni az összes szereplő számára, és 
köszönjük szépen a támogatást. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, van-e még valakinek kiegészítése? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, az 1. számú bizottsági módosító 1. §-a az élelmiszerbiztonság, a 
transzzsír kérdésében. A tárca támogatja, elfogadja ezt a bizottsági módosítót? 

 
DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Igen, 

támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérem, hogy aki elfogadja, szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) 

Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 2. számú bizottsági módosító javaslat, amely elég sok paragrafussal, a 39., 42., 44., 

82., 83., 89., 94., 95., 96. és 97. §-sal van összefüggésben, a járóbeteg-szakellátásnak az 
állami kezelésbe vétele, illetve annak az időbeli ütemezése a bizottsági módosító tartalma. 

Képviselőtársaim, bizottsági tagtársaim biztosan elolvasták, kérdezném, hogy kinek 
van kérdése, észrevétele ehhez a 2. számú módosító javaslathoz. Kiss képviselő úr! 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Megmondom őszintén, én most olvasom először ezt a 

bizottsági módosítót, és azt látom benne, hogy folyik az egészségügy állami tulajdonba vétele. 
Meg szeretném kérdezni, hogy az előterjesztő ezt a február 15-ei határidőt elégnek gondolja-e 
az önkormányzatoknak arra, hogy dönteni tudjanak arról, hogy átveszik-e a járóbeteg-
szakellátást. Már csak annak fényében is, hogy egyáltalán milyen bizonytalanságok vannak az 
önkormányzatok költségvetésének készítésében. Jó, lehet, hogy ők elkészítik addigra a 
költségvetésüket, de mi lesz jövőre, honnan lesz az önkormányzatoknak forrásuk? 

Tehát olyan bizonytalan légkör van, hogy az iparűzési adóból mennyi jut nekik, a 
gépjárműadóból, stb., tehát mindenképpen kérdezem, hogy önök elégnek tartják-e ezt a 
február 15-ei határidőt az önkormányzatoknak a döntésük meghozatalára. Vagyis ahogy 
olvasom, itt mindenféle vagyonelemeket át kíván venni az állam, tulajdonba kívánja venni 
ezeket a vagyonelemeket, vagy pedig csak használatba? Tehát egy kicsit a járások 
kialakítására emlékeztet engem ez, mondhatnám rekvirálásnak. Tehát ezt szeretném 
megkérdezni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Iván professzor úr! 
 
DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nekem egyetlenegy kérdésem 

lenne, hogy azok a járóbeteg-ellátó lehetőségek és egységek, amelyek a klinikákon belül, 
kötötten a klinikai osztályokhoz működtek, működnek, ezekkel kapcsolatosan lesz-e vagy 
van-e valami elképzelés, változik-e, vagy marad így, ahogy jelenleg van? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Ezzel kapcsolatosan itt van egy olyan pontja ennek a rendelkezésnek, amiben érthetően 
azoknál a tulajdonosoknál vagy önkormányzatoknál, ahol egy intézményen belül megy a 
járóbeteg-ellátás és az alapellátás, tehát vagyonilag is össze van kötve, van egy olyan 
rendelkezés, hogy ha a járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató egészségügyi alapellátási 
tevékenységet is végez eddig és eddig, az alapellátási és a járóbeteg-szakellátási feladat és az 
ezen feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő egyes vagyonelemek 
elválasztásra kerülnek. 

Tehát ha ezt jól értem, ha egy rendelőintézetben működik egy járóbeteg-szakellátás 
önkormányzati tulajdonú, plusz ugyanott van az alapellátás is, akkor az alapellátási rendelők 
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szempontjából a tulajdonos továbbra is az önkormányzat, és csak a járóbeteg-szakellátás 
részét veszi át az állam. Vagy, és egy későbbi, már elfogadott módosító javaslatban Heintz 
képviselő kollégám az önkormányzatok rendelőjéért kérhető úgynevezett bérleti díjáról 
rendelkezik, miszerint visszaállt volna az a régi állapot, hogy az önkormányzati tulajdonú 
alapellátási rendelőkért az önkormányzatok ne kérjenek bérleti díjat, lévén, hogy ebben a 
társadalombiztosítási finanszírozásban nincs benne. 

Ezzel kapcsolatosan hallottam, hogy még csak bizottsági támogatást kapott és 
tárcatámogatást kapott ez a Heintz Tamás-féle rendelkezés, de a sajtóban mentek olyan 
híresztelések, amire persze sokat nem kell adni, de azért mégiscsak nem zörög a haraszt, ha 
nem fújja a szél alapon ott elhangzott, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő alapellátási 
intézmények, most a fizikai épületek is később átkerülnek állami tulajdonba. Ha viszont 
átkerülnek, akkor a kérdésem végül is nagy nehezen kinyögöm, hogy akkor miért van erre 
szükség, hogy most szétválasszuk? Ugyanis a háziorvosok számára az egyáltalán nem jelent 
semmi problémát, hogy az a rendelő, ami eddig önkormányzati tulajdon volt, az most állami 
tulajdonba kerül, akkor felteszem: az állam érvényesítheti egységesen azt a jogát, hogy ő nem 
kér bérleti díjat a háziorvosoktól. Úgy érzem, hogy ez nem érinti a háziorvosok jogviszonyát, 
mert a háziorvosi rendelők esetleges későbbi államosítása nem azt jelenti, hogy ebben az 
államosított épületben nem dolgozhat vállalkozó formában a háziorvos. 

Elég bonyolult volt a kérdés, de ha államtitkár úr érti, akkor köszönöm szépen a 
válaszát. 

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

bonyolult, de azt mondom, hogy a módosító javaslatban minden pozitív lehetőség benne van 
egyébiránt. Az más kérdés, hogy a későbbiekben ez majd hogyan alakul egy-egy adott 
szituációban, mert ez nyilvánvalóan mondhatni azt, hogy minden település, város vagy 
egészségügyi intézmény vonatkozásában speciális ismérveket rejthet magában. 

Akkor most elnézést kérek, hogy egy lokális példával jövök elő, aminek egyébként 
utánanéztem, hogy nem egyedüli, tehát Kiskunfélegyházán, pont a központi elképzeléseknek 
megfelelően költségtakarékosság szempontjából egy gyönyörű szép nagy rendelőintézetből 
beköltöztettük a teljes szakellátó rendszert a kórházba. Ott is egy kis fejlesztés is volt még a 
mega 8 év pénzeiből, de mindegy, a betegek érdekében teljesen mindegy, hogy ez a mega 8 
év vagy a két és fél év sikeres eredményei. A kérdés az, hogy itt olvasom, hogy a helyi 
önkormányzat úgy dönt, hogy 2013. május 1-je után is ellátja a bekezdésben meghatározott 
feladatot. Tehát tételezzük fel, hogy a feladatunk a kórházban bővül, és azt mondjuk, hogy 
visszaköltöznénk a rendelőintézetbe, akkor azt a tulajdonjogot vagy használati jogot ezen 
törvény alapján visszakaphatjuk-e, megkaphatjuk-e vagy megmaradhat-e? Ezt kérdezném. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdést nem látok. Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Elnök úr, 

ha azt kérhetem, hogy én mondom a választ, és helyettes államtitkár úr kiegészít engem. 
 
ELNÖK: Nem kérem vissza a szót közben. Köszönöm. 
 
DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Tehát mi támogatjuk ezt a fajta feloldását annak a helyzetnek, hogy ha 
nem változna semmi a jelenlegi jogszabályokon, január 1-jével automatikusan jönne hozzánk 
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vagy állami feladatként működne a járóbeteg-szakellátás, és ezzel együtt a vagyonnak is 
érkeznie kell az államhoz. Tehát ezért szükséges egy módosítás, hiszen ezek között az önálló 
járóbeteg-rendelők között számos, egy-két szakmával akár háziorvosi rendelőben űzött 
rendelés is jelen van. Tehát mindenképpen látni kell, hogy itt most összesen 263 rendelőről 
van szó, amiből 180 ilyen egy-két szakmás, 83 pedig nagyobb rendelő, és ebből a 263-as 
halmazból 123, ami önkormányzati tulajdonú és 40, ami vegyes tulajdoni üzemeltetésű, és a 
többi magánintézmény. Tehát itt egy kis halmazról van szó. Ez az egész halmaz a járóbeteg-
ellátó rendszernek csak a 26 százalékát teszi ki. 

A kórházi integrált járóbeteg-ellátók már állami tulajdonban vannak május 1-je óta, és 
egyes megyei járóbeteg-intézmények is, azt hiszem, 12 volt olyan, amelyik az átadás során 
átkerült. 

Tehát azt tudom mondani, hogy a kórházi integrált járóbeteg-rendelés megy úgy, 
ahogy eddig.  

Azért tudjuk támogatni ezt a fajta módosítást, itt két kiegészítést teszek majd hozzá, 
mert itt tulajdonképpen arról van szó, tudjuk azt, hogy számos önkormányzat át akarja adni a 
rendelőt állami tulajdonba, hogy lehetőség legyen nekik nyilatkozni. Szerintem technikailag 
elégséges kell legyen a február 15-e, hiszen régóta beszélünk erről, és azért is február 15-e, 
mert egy május 1-jei fordulónap kell hogy legyen az átvétel fordulónapja, és számos technikai 
megoldást kell végigvezetniük. Az alapellátás továbbra is önkormányzati feladat marad. Tehát 
az, amit alelnök úr kérdezett, az a rész arra vonatkozik, hogy az, aki már február 15-én tudja, 
hogy ő mindenképpen át akarja adni a járóbeteg-szakellátást, és esetleg olyan helyzet van, 
hogy azonos helyrajzi számon vagy azonos tulajdoni lapon vagy alapító okiratban együtt 
kezeli azokat az ingatlanokat, ahol az alapellátás zajlik azzal, amin a járóbeteg-ellátás zajlik, 
legyen elég ideje megtenni, hogy leválasztja ezeket, hiszen az alapellátás továbbra is 
önkormányzati feladat marad. 

Tehát azzal együtt, hogy a nyilatkozatokat kérjük, egyben jelezzük, hogy neki egy 
bizonyos döntési soron át kell vinnie azokat a vagyonelemeket, amelyek az ő döntése szerint 
mindenképpen mozognak. 

Azért is támogatjuk, mert azért számos részletkérdés még tisztázatlan, tehát ez az idő 
és a moratórium ideje, ami alatt vagyoni változás nem következik be ezen a rendszeren, ez 
lehetőséget ad arra, hogy a részletszabályokat tisztázzuk. Egyet szeretnék kérni, hogy a 39. §-
nál a 8. és a 9. pont, tehát ott, ahol úgy dönt, hogy ő szívesen vinné továbbra is ezt a feladatot, 
ott azért ne engedjük ki a részletszabályok megalkotásáig a moratórium alól az 
önkormányzatokat, hogy a vagyonelemek maradjanak együtt addig, amíg végleges döntés 
nem születik. Tehát csak ennyit szeretnénk kérni, hogy a 8. pontot törölni javasoljuk, a 9. 
pontban pedig a 8. pontra való hivatkozást törölni kell, de ez csak egy technikai részlet. Tehát 
a 3. oldalon található ez az apró részlet, és ezzel együtt támogatjuk. Szerintem államtitkár 
úrnak lesz kiegészítése ehhez. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, helyettes államtitkár úr! 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Azt kell talán pontosítani, hogy a parlament gyakorlatilag erről a kérdésről 
már korábban döntött, hiszen végül is négy törvény együttállása helyzetével nézünk most 
szembe. Magában az Ötv.-ben, tehát az új önkormányzati törvényben már az szerepel, csak az 
alapellátás marad a továbbiakban önkormányzati feladatként, és ebből kellett nekünk 
visszafelé elvarrnunk a szakellátás feladatát az egészségügyi törvényben, illetve a 
konszolidációs törvényben azt szabályozni, hogy mi történjen 2012-ben. Már ebben az évben 
is elvileg módja lett volna az önkormányzatoknak átadni állami kézbe szolgáltatókat, de nem 
nagyon történt meg ilyen szerencsés módon, nem annyira szabályozott módon, de ez a 
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moratórium véget ér január 1-jén, és a nemzeti vagyontörvény érkezett utoljára, amelyik 
viszont kimondja, hogy amennyiben önkormányzattól az államhoz érkezik feladat, 
automatikusan érkezik a vagyon.  

Tehát amit államtitkár úr mondott, hogy a 263 szolgáltatóból 123 teljes egészében 
január 1-jén, nulla órától ennek következtében nem teljesen jól, alaposan szabályozott módon 
nézett volna szembe ezzel a helyzettel, ennek a folyamatnak a szabályozása egy teljesen jogos 
igény, hogy egy szabályozott és az önkormányzati döntési szabadságot is figyelembe vevő és 
lehetővé tevő utat építsünk fel ennek a folyamatnak. 

Még egyszer: ez a folyamat tehát ezt a 123 szolgáltatót érinti egyértelműen, akiknek a 
vagyona és az azt működtető szervezet, akár gazdasági társaság, akár direkt önkormányzati 
működtetésben van, érkezik, tehát itt ez a gazdasági társaság önkormányzat által alapított 
gazdasági társaság. A kórházaknál is van 24 ilyen, amelyek most jelenleg is még gazdasági 
társasági formában vannak, de miután az önkormányzat alapította őket, például a veszprémi 
vagy a szombathelyi nagy kórház, teljes egészében történt az ő esetükben is a működési 
formától függetlenül az átvétel. 

Az a 140 intézmény, amelyik vegyesen, részben használ önkormányzati ingatlant, de 
azt már egy magánszolgáltató üzemelteti, vagy akár magánvagyonként üzemelteti egy 
magánszolgáltató, azt nyilván jóval kevésbé érinti az egész folyamat, hiszen az állami kézbe 
vétel itt csak az önkormányzati vagyonról, működtetésről szól. 

Tehát azok érintettek még benne, de róluk is szól a jogszabály, ahol egy önkormányzat 
a saját vagyonán kiszervezett szolgáltatóval működtet járóbeteg-szolgáltatást, ott a vagyon 
kapcsán kell nyilatkoznia az önkormányzatnak és az egész döntést ezzel együtt kell 
végiggondolnia. 

Tehát semmifajta rekvirálást ez igazából nem jelent, ez tulajdonképpen egy már 
korábbi parlamenti döntésnek, méghozzá kétharmados törvényben megalapozott döntésnek a 
pontosítása és a folyamat vezénylése és jó mederben tartásának a szándéka. 

Hogy a hat hét elégséges-e, ennek kapcsán azt gondoljuk és azt látjuk, ahogy 
államtitkár úr is mondja, hogy gyakorlatilag elég pontosan tudjuk, hogy kik szeretnék átadni 
és kik nem, hiszen ezer jelzés jött az elmúlt egy évben is hozzánk erre nézve. Tehát azt 
hiszem, hogy akik meg akarják tartani, és akik számára ez releváns, azok gyakorlatilag már 
ezt a döntést meg is hozták lényegében. Ezek viszonylag kis szolgáltatók, azért szerencsés 
módon a kórházakhoz képest jóval kisebb a volumen. Harmadrészt gyakorlatilag az uniós 
fejlesztések véget értek a járóbeteg-szektorban, tehát mondjuk olyan típusú önkormányzati 
fejlesztés ebben a pillanatban alig-alig van már, ahol mondjuk a kórházaknál sokkal inkább 
releváns önrészkérdések és forráskérdések szóba jönnének. 

Negyedrészt, ami egy kicsit talán szomorú élmény a fekvőbeteg-ellátás kapcsán is, 
hogy azért igazából az intézményeink működését nagyrészt az Egészségbiztosítási Alap 
biztosítja, legyünk őszinték, tehát igazából tulajdonképpen a járóbeteg-szolgáltatók 
finanszírozása nagyon nagy részben eddig is és továbbra is az Alapból fog történni, tehát a 
költségvetésük nagy része független tulajdonképpen a tulajdoni formától. Tehát ilyen 
szempontból azt gondoljuk, hogy ez a hat hét ezek mellett a paraméterek mellett döntési 
helyzetnek elégséges. 

Van komoly feladata az önkormányzatoknak, hiszen a Gyenes alelnök úr által említett 
problémát el kell varrniuk eközben, ezt a fajta alap- és járóbeteg-szolgáltatói volument, ha 
van, szét kell tudniuk választani, ha ezt a döntést hozták meg. Még egyszer: tehát az 
önkormányzati törvény kétharmadosan azt mondja ki, hogy az alapellátás marad csak 
önkormányzati feladat, ebben nincs is változás. Tehát a kérdésre vonatkozóan, miután ez egy 
kétharmados törvény, kérdés sem merül fel erre vonatkozóan, hogy ebben mi történjék, 
úgyhogy ez szerintem nem köthető össze a Heintz Tamás képviselő úr által vitt javaslattal, 
mert nem kötődik szorosan egymáshoz a két ügy. 
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Garai képviselő úrnak pedig tulajdonképpen válaszolt államtitkár úr, mert a lényeg az, 
hogy az önkormányzatoknak február 15-éig van joguk nyilatkozni, addig ez a moratórium 
tulajdonképpen mindenképpen van, és a tervezettnek a 42. §-a mondja ki azt, hogy a 
részletszabályokat pedig kormányrendeletben kell pontosítani, a vagyon, a személyek, az 
igazgatás kérdését. Valószínűleg ebben kell február 15-ére gyakorlatilag kormányrendeletben 
ezt a kérdést is elvarrni, hogy az önkormányzatok világosan lássák, hogy másnaptól kezdve 
akkor a döntésük következtében milyen lépések állnak előttük az ilyen mozgásokra nézve is, 
amit ön felvetett. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni képviselőtársaimat, hogy 

maradt-e valakiben nyitott kérdés az elhangzottakat illetően. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, 
akkor a szavazás előtt szeretném a Szócska államtitkár úr által elmondottaknak megfelelően a 
bizottsági módosító javaslatot megszavaztatni, amelyik a 2. számú bizottsági módosító 
javaslat. Itt elhangzott, hogy a 42. §-nak a 3. oldalon lévő 8. pontja teljességében hatályon 
kívül kerül a módosító javaslatban, a 9. pont helyére automatikusan a 8. pont lép. Tehát a 8. 
ponttal zárjuk magyarán a 42. §-nak ezt a részét, és úgy módosul, hogy a (7) bekezdésben 
foglaltak alól, és a (8) kiesik.  

Tehát a (8) úgy módosul, hogy a (7) bekezdésben foglaltak alól kivételt képeznek…” 
Ezzel a módosítással teszem fel a 2. számú bizottsági módosító javaslatot szavazásra. 

Aki ezzel egyetért, kérem, hogy szavazatával erősítse meg ezt a módosító javaslatot. 
(Szavazás.) 12 igen. Aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 5 
tartózkodás. Köszönöm szépen. 

A 3. sorszámú bizottsági módosító javaslat a 49. § és a 49. § nyitószövegére 
vonatkozik, az ügyeleti beosztásról szól a bizottsági módosító javaslat. Automatikusan 
alelnök úrnak adnám meg a szót, ha lehetne. 

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

nagyon örülök, hogy a tárca megértett egy olyan alapvető problémát az ügyeleti szolgálat 
ügyében, ami elvarratlan volt. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag, amelynek a lényege tehát 
az, hogy ha a munkavállaló, legyen az orvos vagy ügyeleti rendben dolgozó szakdolgozó, 
önkéntes órák vállalására kötött szerződést a munkáltatóval, akkor a munkáltató az önkéntes 
óráinak az elsődleges felhasználását követően érvényesíti azt a jogát, hogy egyrészt napi 
munkaidő-korlát alatt, tehát a napi 12 óra alatt érvényesíti az elrendelhető időket, illetve csak 
abban az esetben nyúl a napi 12 órás munkaidő-korlát feletti munkaórákhoz, amikor már az 
önkéntes órák elfogytak. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon támogatandó és egy olyan 
megoldás, amivel a tárca most már ezt a kérdést egyértelművé tette. 

Úgy gondolom, hogy a jelenlegi ügyeleti szabályozásnál gyakorlati szempontból én 
most már több problémát nem igazán látok. Kétségtelen, hogy nagyon fontos lenne, hogy 
erről a megjelent jogszabályról tájékoztatás történjen, mivel tapasztalataink szerint a korábbi 
és az azt megelőző módosítások sem jutottak el minden munkáltatóhoz olyan értelemben, 
hogy a gyakorlatban alkalmazzák. Nagyon sok helyen tapasztaljuk még most is azt, hogy 
bizonyos elszámolások, óraelszámolások vannak olyan kórházon vagy intézményen belüli 
osztályokon, humánpolitikai osztályon, bérszámfejtésen, ahol az úgynevezett régi gyakorlatot 
alkalmazzák, amin egy kicsit csodálkozik az ember, hiszen azóta milliószor változtak a 
jogszabályok. 

Tehát nagyon fontos lenne, hogy az állami tulajdonban lévő intézmények, amelynek a 
csúcsmenedzsmentje a GYEMSZI ezzel a most már rendbe rakott szabályozás gyakorlati 
alkalmazásával kapcsolatosan – tudom, hogy a GYEMSZI bizonyos értelemben nem hatóság 
ebből a szempontból, de mégis egy csúcsmenedzsment - a munkáltatókat is tájékoztassa arról, 
hogy akkor milyen módon történjen az ügyeleti órák elszámolása, az önkéntes órák 
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minősítése. Hiszen még egyszer mondom: nem az ügyeleti díj az elsődleges már momentán, 
hiszen a napi korláton felül elrendelt, munkáltató által elrendelt munkaidőnek az ára 
ugyanannyi, mint az önkéntes óráké, tehát nincs különbség, viszont nagyon fontos a pontos 
önkéntesóra-megállapítás az egészségügyben dolgozók majdani nyugdíjába beleszámító 
szolgálati idő kiszámítása szempontjából, hogy ez tisztességesen, egyértelműen legyen 
szabályozva. 

Még egyszer köszönöm a tárca megértését ebben a kérdésben. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca álláspontját és a véleményt a bizottsági módosítóról 

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

Én is úgy tudom, hogy gyakorlatilag Páva Hanna helyettes államtitkár asszony és munkatársai 
hosszan egyeztették ezt a képviselő urakkal, és azt gondolom, hogy egy kompromisszumos és 
jó megoldás született, úgyhogy mi is támogatjuk a módosítót. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy a bizottság tagjai számára mindenki számára egyértelmű-e 

a módosító javaslatnak a tartalma. A tárca álláspontja támogató. Amennyiben igen, akkor 
kérném a bizottság tagjait, hogy erősítsék meg szavazatukkal. (Szavazás.) Egyhangú. 
Köszönöm szépen. 

A 4. számú bizottsági módosító javaslat a 76. §-t érintően a közforgalmú 
gyógyszertárak áthelyezésének kérdését taglalja. Bizottsági módosítóról van szó. Kérdezném 
Kiss képviselő urat, automatikusan megadom a szót. 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Ez a módosítás feloldotta azt a 

problémát, ami még az év elején adódott, és néhány gyógyszertárnak anyagilag és egyéb 
kellemetlenséget is okozott, úgyhogy támogatjuk, nem akarok erről beszélni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még valakinek hozzászólása? 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezném a tárca álláspontját. 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Ugyanúgy egyeztetések nyomán tisztázódott kérdés, azt gondoljuk, hogy rendben van. 
Köszönjük és mi is támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát mindenki egyetértésével szavazásra tenném fel a 4. 

számú bizottsági módosítót. Aki támogatja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Egyhangú. 

Az 5. sorszámú bizottsági módosító javaslat a 80. és a 81. §-t érintően a 
kutatásfejlesztés támogatását taglalja. Kérdezem a bizottság tagjait, valakinek van-e kérdése, 
észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezném a tárca álláspontját. 

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

Ez egy teljesen jogosan felmerült további pontosítása annak a szándéknak és annak kodifikált 
formájának, amelynek a célja az, hogy az a fajta Magyarországon végzett munkahelyteremtő, 
GDP-hez hozzájáruló tevékenység vonatkozásában ezt a lehetőséget tartósabban stabilizálja. 
Egy pontosításra volt szükség, ez valóban igaz, hiszen némely érdekelt csoport esetében más 
az üzleti év fogalma, akik nemzetközi háttérrel is rendelkeznek adott esetben, és itt azt kellett 
pontosítani, hogy mindenki, tehát akinek az üzleti év típusa a magyar gyakorlattal 
megegyezik, illetve akinek attól eltérő, az éppen úgy versenysemlegesen tudja ezt a fajta 
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kedvezményt érvényesíteni. Úgy tűnik, hogy ez a szöveg ezt kezeli, ezért köszönjük szépen és 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Gondolom, a bizottság számára teljesen egyértelmű. 

Kérdezném, ki az, aki ezt az 5. számú bizottsági módosító javaslatot támogatja. (Szavazás.) 
Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Még nem értünk a végére ennek a módosító javaslatnak. Most, hogy a bizottság 
döntött ennek a módosító javaslatnak a benyújtásáról, ezért javaslom, hogy az előző ülésen 
hasonló tartalommal benyújtott T/9065/41. számú módosító javaslatot vonjuk vissza, mert 
tulajdonképpen ez ahelyett lépett be. Kérdezném, hogy ehhez valaki kívánna-e hozzászólni. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazásra teszem fel, hogy aki a korábbi módosító 
javaslat visszavonásával egyetért, szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Egyhangú. 

A 6. számú bizottsági módosító javaslat a 82-84., illetve a 89-91. §-t illetően a 
szakellátási kapacitás fogalmáról és átadásáról, valamint lekötéséről szól. A bizottság tagjait 
illeti a kérdezés, észrevétel lehetősége. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezném a 
tárca álláspontját a bizottsági módosítóról. 

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

Ez tulajdonképpen döntően a járóbeteg-struktúra átalakulásához kötődik, és ez egy kicsit 
válasz is talán Iván képviselő úr korábbi kérdésére, amire nem is egészen válaszoltunk, a 
járóbeteg-szakellátásnak csak 24 százaléka az, amelyiket most az átalakulás érint, és a további 
76 százalék is azt gondoljuk, hogy célkeresztben kell hogy legyen a fekvőbeteg-struktúra 
átalakítása után. 

Korábban számos döntés született erre nézve, hogy 2013-tól a járóbeteg-
szakellátásban is megindítjuk a területi ellátási kötelezettség átalakulását. Akár a 
progresszivitás kérdése is felmerülhet például az egyetemi szakambulanciák és az alapszintű 
szakellátók között, és erre voltak korábban szabályok. 

Amiatt, hogy gyakorlatilag a járóbeteg-szakellátásban a tulajdonlás kapcsán azt a 
döntést úgy tűnik, hogy a parlament meghozza most, hogy egy bizonyos derogáció, és egy 
ilyen bizonyos mértékig több hétig tartó folyamat veszi kezdetét. Számos olyan szabályt 
kellett most módosítani, amelyik január 1-jén ne lépjen hatályba, mert azt gondoljuk, hogy 
felesleges elkezdeni a járóbeteg-szakellátók még oly indokolt területi ellátási kötelezettség 
harmonizációját a fekvőbeteg-ellátással, ha közben éppen tulajdonost váltanak adott esetben. 

Tehát azt gondoltuk, hogy akkor ezeket a szabályokat szintén derogáljuk és nagyjából 
remélhetőleg a félév végére befejezett tulajdonváltási folyamat után indítsuk meg igazából 
ezeket, és számos olyan kérdést kellett elvarrni, például elvileg január 1-jétől a térséghatárt 
kellene figyelembe venni a járóbeteg-szakellátásban is a TEK-meghatározáskor. Nyilván ezek 
a kérdések ebben a helyzetben másodlagosak lesznek, amíg ez a folyamat le nem zajlik 
nyugodtan, addig nem érdemes új nagy munkába belekezdeni. 

Tehát ezt egy fél évvel, magunkat és a rendszert is segítve tennénk a tulajdoni döntés 
utánra, lényegében ez a módosító lényege. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Teljesen egyértelmű volt. Kérdezném a bizottság tagjait, 

hogy van-e valakinek ezzel együtt észrevétele, kérdése. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, a 6. 
számú bizottsági módosító javaslatot teszem fel szavazásra. Aki ezzel egyetért, kérem, 
jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

A 7. számú bizottsági módosító javaslat a 97. §-t érintően a közfeladatot ellátó egyházi 
intézmények finanszírozásáról szól. Kérdezném, hogy a bizottság tagjai részéről van-e 
valakinek kérdése. (Nincs jelzés.) Nincsen. Akkor államtitkár úré a szó! 
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DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Azt gondoljuk, hogy itt ezt a komoly gesztusértéket is meghaladó döntést támogatnánk, 
aminek a lényege az, hogy az egyházak 1997-ben az egyház-finanszírozási törvény mentén 
szabályozták azt a közeget, amiben ők azokat a feladatokat végzik, amelyeket az államtól 
vettek át, vagy az állammal kötött szerződésben végeznek. 

Több jogcímet sorol fel ez a törvény, és ezek között kettő esetében nevesítette azt, 
hogy az egyházak a szociális, illetve a közoktatási tevékenység mentén úgynevezett 
kiegészítő normatívára is jogosultak. Ez azért fontos erkölcsileg, történelmileg, mert 
mindannyian tudjuk, hogy az egyházak számos intézményt működtettek jó pár évvel ezelőtt, 
és bizonyos folyamatok következtében veszítették el azt a lehetőségüket, hogy az ehhez 
szükséges vagyont bírják, és nem is bírják, és gyakorlatilag a rendszerváltás döntése az volt, 
hogy nem is fogják bírni lényegében. Tehát miközben azt várjuk tőlük, hogy számos 
hozzáadott értékkel gyarapítsák ezeket a területeket, ehhez igazából ilyenfajta megoldást nem 
rendelt a rendszer. Ennek következtében az ő esetükben az úgynevezett duális 
finanszírozásnál, mint például az egészségügyben a fenntartó láb, hiszen neki semmifajta más 
egyéb adóbevételük hivatalosan nincs erre a célra, kétséges volt. 

Nyilván egyre jobban, egyre pozitívabb módon alakul az egyházi egészségügyi 
tevékenység, tehát tényleg most már öt, lényegében négy nagy szolgáltatóról van szó, ha úgy 
vesszük, három különböző felekezet irányából ebben a pillanatban, és számos kisebb 
szolgáltató esetében. Jogosnak tűnt rendezni azt a kérdést, hogy ahogy a szociális ügyek és a 
közoktatás területén ez nem kérdéses ma már lényegében, és ráadásul ott egy átalakulás zajlik, 
pont az ottani állami kézbe vétel kapcsán, az egészségügy területén is ezen szolgáltatókra 
vonatkozóan ez a lehetőség megtörténjen. 

Tulajdonképpen ez egy megalapozó módosítása ennek a jogszabálynak, ami azért 
érdekes, mert pont a mi salátatörvényünkben az 1 százalék civil tevékenységgel és 
egészségügyi tevékenységgel összekötődő módosítások kapcsán van nyitva ez a jogszabály 
ebben a pillanatban. Ezért merült fel az a lehetőség, hogy ha ez megléphető, akkor most 
lépjük meg. Gyakorlatilag ennek a módszertani számítási háttere is megvan, úgy tűnik, hogy 
nagyon korrekt módon 300 millió forint nagyságrendű éves költségvetési kiadást jelent ez 
jelen tudásunk szerint az egyeztetett módszertan alapján. Más a módszertan, mint az oktatási 
és szociális intézményeknél, hiszen náluk eddig az önkormányzati forrásokra vetítve vontak 
egy átlagot e célból, a mi esetünkben egészen más a finanszírozás. Nem normatív volt eddig 
sem, hanem az E. Alapból teljesítmény alapon érkezett, tehát egy egészen más, az egyházi 
kórházaknak a szektorban eltöltött szerepéhez arányosítva számoltatott ki ez a forrás, ezért 
nincs köze ahhoz a folyamathoz, ami most egyébként zajlik az oktatási és a szociális ágazat 
területén. De az ottani változások ezt nem érintik, ez a módszertan tavaly is, idén is jónak 
tűnik, tehát az ehhez szükséges módosítás első lépése az, amit mi támogatunk. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném a bizottság tagjait, valakinek van-e kérdése. 

(Nincs jelzés.) Most már miniszter úrnak mind a három területe egyenlő elbírálás alá kerül a 
nagy minisztériumban. 

Amennyiben nincs kérdés, ki ért egyet a 7. számú bizottsági módosító javaslattal? 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

A bizottsági módosító javaslatok végére értünk, ezzel a bizottsági ülésünk végére is 
értünk. Magának a törvénynek a végszavazásra 17-én kerül majd sor, jövő héten szavazunk a 
bizottsági módosítókról hétfőn vagy kedden. Mindenkinek köszönöm a részvételét, a mai 
bizottsági ülést bezárom. 
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