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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 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 2013. május 
14-ei, keddi, 11 órakor kezdődő ülésén. Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsek 
mindenkit, aki munkánkat figyelemmel kíséri. 

A múltkori, egy kicsit szűkebb körű bizottsági ülésünk keretében - mármint a létszám 
tekintetében – elkövetett hibámat szeretném korrigálni, miszerint mindannyiunk nevében 
szívből gratulálok Bábiné Szottfried Gabriellának, bizottságunk tagjának miniszteri biztosi 
kinevezéséhez. Munkájához sok sikert és jó munkát kívánunk! 

Még egyetlenegy technikai bejelentést az elején legyenek szívesek megengedni 
nekem. A múltkori ÁSZ-beszámolóval kapcsolatosan egy kérdőívet hagytak itt elnök úrék, 
amelyet közben nagyon egyszerűen, három kérdésre válaszolva, a bizottsági ülés ideje alatt 
önkéntesen, anonim módon kérném, hogy töltsenek ki azok, akik egyetértenek a tartalmával. 

A mai bizottságunk napirendjén egyetlen napirendi pont szerepel, az egyes 
egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló T/11107. számú 
törvényjavaslat megtárgyalása, megvitatása, mint első helyen kijelölt bizottság, az általános 
vitára való alkalmasságáról döntünk ennek a törvénynek, és van még egy egyebek napirend 
ennek megtárgyalását követően. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, így munkánkat el tudjuk kezdeni. 
Szeretném kérni, hogy aki egyetért a mai bizottsági ülés napirendjével, az kézfelemeléssel 
erősítse meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/11107. számú törvényjavaslat 

Nagy tisztelettel köszöntöm a napirendi pont előadóit, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a tárca képviseletében Szócska Miklós államtitkár urat, Páva Hanna 
helyettes államtitkár asszonyt, Cserháti Péter helyettes államtitkár urat, Emellett nagy 
tisztelettel köszöntöm az egészségügyi köztestületi kamarák jelen lévő képviselőit, az OEP 
képviselőit és mindenkit, aki munkánkat figyelemmel kíséri. 

Megkérném a napirendi pont előadóit - az írásos anyagot 84 oldalban mindenki 
megkapta előzetesen -, elsőként Szócska Miklós államtitkár urat, hogy szóbeli kiegészítését az 
írásos törvényjavaslathoz tegye meg. Államtitkár úr, önt illeti a szó! 

Dr. Szócska Miklós államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) szóbeli 
kiegészítése 

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm a szót, elnök úr. A hagyományokhoz híven, ha kérhetem, akkor Cserháti helyettes 
államtitkár úr, Páva Hanna helyettes államtitkár asszony a maguk rendjében, az őhozzájuk 
tartozó, az őáltaluk gondozott területeket értelemszerűen hadd egészítsék ki. 

Az általános vagy a részletes viták kapcsán mindig elhangzik az a hozzászólás, hogy a 
saláta nem a legjobb módszer az ügyek kezelésére. De szeretném megjegyezni, hogy viszont 
egy praktikus módszer, tehát ahelyett, hogy apránként, egyenként hoznánk a parlament elé az 
aktuálisan szükséges, a kormányzati munka koordinációjából szükséges vagy a nemzetközi 
együttműködésekhez szükséges javaslatokat, egyben tudjuk áttekinteni. Ez most is így van, ez 
hatósági nyilvántartásokhoz kapcsolódó módosítás, ennek vannak összefüggései az 
elektronikus egészségügyi rendszerrel, amiről a múltkor beszéltünk. A határon átnyúló 
egészségügyi ellátás egy nagyon komoly, sok illúzióval övezett, de egy nagyon komoly 
problémákat felvető kérdéskör, a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentése, és ne 
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felejtsük el, hogy a béremeléssel kapcsolatos jogszabályelemek is ennek a salátatörvénynek a 
részét képezően kerülnek önök elé. Az implantátum-regiszterről úgy külön kiemelten 
beszélnék, mindenki emlékszik az emlőimplantátumokra, amikor borzasztó nehéz volt 
feltalálni, hogy kibe, milyen típusút ültettek, úgyhogy ebben is mindenképpen a 
betegbiztonság és a szakmai fejlesztés lehetőségét kívánjuk megteremteni. 

Fontos kiemelnem, hogy a magánellátásokban végzett citológiai szűrővizsgálat 
jelentési kötelezettsége a szűrési adatbázis irányába, ez segít minket azonosítani, hogy ki vett 
részt méhnyakszűrésen. Tehát ez egy nagyon fontos eleme a munkánknak. Tudjuk, hogy 
mekkora része az a társadalomnak, a rizikócsoportnak, akit mozgósítanunk kell a szervezett 
szűrések irányába. 

A gyermekkórházi ápolás idejére a szülő részére gyermekápolási táppénz 
folyósításának a lehetőségét fogalmazza meg a salátatörvény. Az emberi erőforrás monitoring 
rendszerben, ami szintén az e-Health rendszerünk része, további előrelépést fogalmazunk 
meg, és számos olyan apróság van, amiről a kollégáim részleteket is mondanak majd, mi úgy 
érezzük, hogy ennek a jogszabálynak a kapcsán jobb, hatékonyabb, transzparensebb lesz az 
egészségügy. A béremelést külön kiemelném, hogy itt az idő megünnepelni, hogy sok egyéni 
részintézkedés volt az ösztöndíjtól a praxisváltón, a plusz egyhavi finanszírozáson, a 
háromhavi pótlékon túl, de a második általános béremelési intézkedésnek a jogszabálya 
fekszik önök előtt. Tehát ebből már látszik, hogy a kormány egy elkötelezettséget mutat, 
borzasztó kemény gazdasági realitások közepette, hogy az egészségügyi dolgozókat 
prioritásként kezeli, és mindent megtesz azért, hogy motiváltan dolgozzanak, és szerethessék, 
szeressék a betegeiket a jövőben is. Köszönöm szépen a figyelmet. 

Én igyekeztem rövid lenni a bevezetővel. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt követően helyettes államtitkár asszony, helyettes 

államtitkár úr következik. 

Dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
kiegészítése 

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Valószínűleg úgy csináljuk, hogy helyettes 
államtitkár asszonnyal váltjuk a szót. Valóban államtitkár úr szavaihoz még legfeljebb egy-két 
lényegi kiemelés tartozik. Általában, ahogy ő is említette, a salátaképzést az is indokolttá 
tette, hogy július 1-jétől megváltozik a közigazgatási eljárásokat szabályozó 2004. évi 
törvény, és ez, ami a közhiteles nyilvántartások törvényi definícióját elvárja, ez nagyon sok 
ágazati nyilvántartást érint, az OTH-tevékenységtől az OEP-tevékenységen át egészen az 
OBDK vagy EEKH-tevékenységig. Ezek gyakorlatilag a megfelelő jogszabályban mind-mind 
le kellett hogy képeződjenek, és ezek sorban egymás után megjelennek, ez is ezt a saláta-
szerkesztési módszert tette csak lehetővé. 

Az elején az egészségügyi hatósági igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 
törvényben jogharmonizációs módosítások szerepelnek a kozmetikai készítmények és az 
étrendkiegészítők kapcsán, utána az 1992. évi LXXIX. számú, a magzati élet védelméről 
szóló törvényben csak egy pontosítás, egy mondat mindössze, hogy a jövőben várandós 
gondozás néven fog szabályozódni ez a folyamat. A rendelet is most így van közigazgatási 
egyeztetésen és a törvényben is ez a szóhasználat kerül majd átvezetésre és ez a folyamat itt 
indul el. 

Az egészségügyi adatkezelésről szóló törvény viszont több helyen módosul, ez az 
1997. évi XLVII. törvény, a közhiteles nyilvántartás mellett részben van már köze a határon 
átnyúló ellátáshoz és a nemzeti kapcsolattartó szerv kijelölése kapcsán, aki a betegeket kell 
hogy tájékoztassa majd ezekben a mozgásokban. Ahogy államtitkár úr is mondta, az 



- 7 - 

implantátum-regiszter kérdése itt válik markánssá adatkezelés szempontjából, hogy az érintett 
betegek egészségügyi adatait egy kapcsolati kóddal kell hogy az erre a célra kijelölt központi 
szerv, az egészségügyi finanszírozó rögzítse. Ami fontos, hogy a szolgáltató tulajdonosi 
jellege nélkül, arra tekintet nélkül kell jelentést végrehajtani, de a magánszolgáltatótól is 
elvárjuk azt a jövőben -  ez eddig is elvárt volt egyébként -, hogy az adatszolgáltatás komplett 
legyen és visszakövethető legyen úgy a beteg, mint a szolgáltató, mint a hatóság számára, ha 
ne adj’ isten, még egyszer ilyen előfordul, mint ami tavaly történt, az ismert mellimplantátum-
probléma kapcsán. 

A nemzeti rákregiszter kérdését hadd említsem meg, ami szintén egy lényeges elem itt, 
ehhez a törvényhez kötődő módosításokban, miszerint hasonló okból a jövőben a 
magánszolgáltatóknál végzett nőgyógyászati szűréseket is az OTH felé jelenteni kell. Ez 
igazából minimális többletadminisztrációt jelent, de gyakorlatilag az átszűrtségi arány nagyon 
siralmas volt eddig, így adminisztratív módon jobban követhető és végre jobban is 
bemutatható és használhatóbb lesz mindannyiunk számára, főleg az érintett nők számára. 

Egy jelentős EU-jogharmonizációs igény az, hogy a vényen a születési dátumnak is 
meg kell a jövőben kötelezően jelennie. Ez egy uniós irányelv átvezetése. 

Az egészségbiztosítási törvényben van a legtöbb módosítás. Ennek nagy része a 
határon átnyúló ellátáshoz kötődik. Itt átadnám a szót helyettes államtitkár asszonynak. 

Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
kiegészítése 

DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót. Én három témát emelnék ki, és akkor 
majd vissza is adnám helyettes államtitkár úrnak a szót. 

Az egyik, amire ő már utalt, ez a határon átnyúló szolgáltatásokkal kapcsolatos 
szabályozás. Ez egy 2011-ben született európai uniós irányelv, amelyet 2013. október 25-éig 
Magyarországnak át kell ültetnie a jogrendszerébe. Ennek a lényege az, hogy biztosítja az 
irányelv, hogy az uniós betegek, illetve az Európai Gazdasági Térség területén élő betegek 
szabadon mozoghassanak az EGT területén belül, és egészségügyi szolgáltatásokat vegyenek 
igénybe. Ez magyar részről azt jelenti, hogy Magyarországnak fogadnia kell az Unióból, az 
EGT-ből érkező betegeket, illetve a magyar biztosítottaknak viszonylag könnyített 
feltételekkel lehet majd külföldön az EGT területén egészségügyi ellátást igénybe venni. 

Az uniós betegek esetében a főszabály az, hogy ugyanolyan szabályok szerint veszi 
igénybe Magyarországon majd az egészségügyi ellátást, mint a magyar biztosított, tehát nincs 
köztük különbség, azonban meg kell fizetnie az ellátás költségét. Tehát gyakorlatilag a 
magyar biztosítottal azonos feltételek mellett, de költségtérítéssel veheti igénybe az ellátást. 
Tehát ez azt jelenti, hogy az Egészségbiztosítási Alapnak nem kerül többletkiadásba az, hogy 
egy uniós beteget Magyarországon ellássanak. 

Az uniós betegek jogosultak lesznek tehát alap-, járó- és fekvőbeteg-ellátás 
igénybevételére, mentésre, betegszállításra, szülészeti ellátás igénybevételére, illetve orvosi 
rehabilitációra. 

Egy nagyon fontos szabály az, hogy közérdekből az egészségügyi szolgáltató 
megtagadhatja az uniós beteg ellátását, ha ezzel a saját területi ellátási kötelezettségének nem 
tud eleget tenni. Tehát ha a magyar biztosítottak folyamatos ellátása kerül ezáltal veszélybe, 
akkor megtagadhatja a közérdekre hivatkozással az ellátás biztosítását. 

A magyar biztosított esetében pedig a főszabály az, hogy külföldön, tehát az EGT 
területén igénybe vehet egészségügyi szolgáltatásokat, de csak olyan szolgáltatásokat, 
amelyekre Magyarországon is, mint biztosított jogosult lenne. Tehát csak azt a csomagot 
veheti külföldön is igénybe, amire itthon jogosult. Az teljesen mindegy, hogy magán- vagy 
közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál történik az igénybevétel, és kérheti ezeknek a 
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költségeknek, tehát a külföldi ellátás költségeinek a megtérítését a magyar biztosítótól, 
azonban ennek a mértéke nem lehet több mint amennyibe itthon az ellátás került volna. Tehát 
hiába vesz igénybe egy sokkal drágább, többe kerülő ellátást külföldön, akkor sem fogja 
megkapni annak a teljes költségét, amennyiben az irányelv hatálya alá tartozik, és így megy 
külföldi gyógykezelést igénybe venni. 

Annak érdekében, hogy az Egészségbiztosítási Alap költségvetése tartható legyen, és 
ne legyen egy túlzott igénybevétel, bizonyos ellátások külföldi igénybevétele engedélyhez 
köthető. Erre felhatalmazást tartalmaz a törvény, és majd kormányrendelet fogja 
meghatározni azokat az ellátásokat, tipikusan nagy értékű járó- és fekvőbeteg-ellátásokat, 
amelyek esetében csak akkor mehet külföldre gyógykezelést igénybe venni, ha ezt előzetesen 
a biztosító engedélyezte. 

Ehhez kapcsolódik még az egészségügyi adatkezelési törvénynek az a módosítása, 
hogy az Országos Betegjogi és Dokumentációs Központ kezelheti majd az ilyen betegekkel 
kapcsolatos személyazonosító és egészségügyi adatokat, ameddig szükséges, ugyanis az 
irányelv értelmében úgynevezett kapcsolattartó pontot kell minden országnak kijelölnie, 
amely kapcsolattartó pont a külföldi egészségügyi szolgáltatókkal, illetve biztosítókkal, vagy 
adott esetben betegekkel tartja a kapcsolatot és megadja a szükséges információkat. Úgyhogy 
ennek érdekében itt az adatkezelésre szükség van. 

Akkor folytatnám még a másik két témával, és akkor majd visszaadnám a szót. 
 
DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Bocsánat, 

mielőtt a témát váltanánk, annyit fontos hozzátenni, hogy ez a határon átnyúló egészségügyi 
ellátásokkal kapcsolatos jogszabályalkotás nagyon komoly fenntarthatósági, nagyon komoly 
finanszírozási kérdéseket felvet, mivel az Unió egyértelműen nem a gyógyturizmus fejlesztése 
érdekében hozta ezt a jogszabályt. Nagyon komoly illúziókat is eloszlat azzal kapcsolatban, 
hogy a magyar egészségiparnak milyen lehetőségei vannak ebben. Ugyanakkor hozzá kell 
tennem, hogy nagyon sok munkával a hasznunkra fordítható az, ami most uniós szinten 
történik, de ez nem egyik napról a másikra, és nem egy egyértelmű stratégia nélkül alakul. 

Ezért mi a minisztériumban le fogjuk követni szervezetileg is ennek a változását, 
úgyhogy mi dolgozni fogunk azon, hogy a lehetőségeket kihasználjuk, de mindenkit óva 
intenék attól, hogy illúziókat ápoljon, vagy mindenkit óva intenék attól, hogy ezt egy 
egyszerű jogharmonizációs tételként értékelje. Komoly kockázatok vannak, folyamatos 
munkát jelent ez majd az egészségügyi törvényhozásnak is, és az egészségpolitikának is, 
úgyhogy majd akár egy külön bizottsági ülésen is volna értelme ennek a témának figyelmet 
szentelni. 

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár asszony! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor én kiemelném még egy kisebb volumenű módosítását a 
humángenetikai törvénynek, ami 2008-ban született meg, és az azóta eltelt idő tapasztalatai 
sugallták a módosításokat. Itt alapvetően a fogalmak tisztázása, pontosítása történik meg, 
alapelveket rögzít a törvény, és egy nagyon fontos szabályt ír elő, nevezetesen, hogy a 
humángenetikai tevékenységet végző egészségügyi szolgáltatókat ellenőriznie kell az 
egészségügyi hatóságnak, és ebben az ellenőrzésben az ÁNTSZ szükség esetén az 
Egészségügyi Tudományos Tanács illetékes bizottságának a bevonásával vesz részt, tehát az 
ÁNTSZ végzi az ellenőrzést. 

Akkor a harmadik téma, amire kitérnék, ez a béremelés, amit államtitkár úr már 
nagyon röviden említett. 
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A béremelés a tavaly megkezdett béremelésnek a folytatása, és ebben az évben ez a 
törvény a járó- és fekvőbeteg-ellátókra terjed ki, az ő esetükben lényegében ugyanazt a 
személyi kört érinti, mint a tavalyi béremelés. Akkor mondanám a mértéket, ami gondolom, 
leginkább érdekel mindenkit. 

Az általános elv az, hogy mindenki legalább 10 ezer forint béremelést kapjon, és a fő 
rendezőelv a béremelés meghatározásakor az volt, hogy lehetőség szerint azok a csoportok 
részesüljenek nagyobb volumenű emelésben, akik tavaly nem kaptak olyan nagy mértékű 
emelést. Ez azt jelenti, hogy az orvosok esetében a szakorvosi gárdát céloztuk meg és ők 
kapják a legnagyobb emelést, ez 40 ezer forint, amennyiben valaki szakorvosi 
szakképzettséggel rendelkezik, és a jövedelme nem haladja meg a bruttó 450 ezer forintot. 
Ebben a körben 40 ezer forint az emelés. 

A szakorvosjelölt 10 ezer forintot kap, és 450 ezer forint fölött folyamatosan csökken 
az emelés mértéke, 480 ezer forint jövedelem után 10 ezer forint az emelés. Nem mondtam az 
elején, ezt fontos hangsúlyozni, hogy ez a tavalyi béremeléshez képest további emelést jelent. 

Az ápolók, szakdolgozók esetében a béremelés szintén főszabályként 10 ezer forint 
azok esetében, akik nem rendelkeznek felsőfokú végzettséggel. Amennyiben valaki idén már 
kapott minimálbéremelést vagy garantált bérminimum-emelést, akkor az ő esetükben ezt a 10 
ezer forintot úgy kell értelmezni, hogy a minimálbér-emeléssel együtt kell hogy kitegye az 
összemelés a 10 ezer forintot. 

A szakdolgozók esetében, akiknek van felsőfokú végzettségük, ott egy sokkal 
markánsabb béremelésről van szó. Tavaly ők voltak azok, akik arányaiban nagyon kicsi 
emelést, esetenként csak pár ezer forintot kaptak, és az volt idén a cél, hogy elérjék azt az 
összeget, azt a béremelést összességében, mint amennyit az orvosokon és gyógyszerészeken 
kívül egyéb diplomások megkapnak. Tavaly 31 ezer forintot kaptak az egyéb diplomások, 
ehhez képest ők most kapnak további 10 ezer forintot, tehát összességében a tavalyival együtt 
már 41 ezer forint az emelés, és a diplomás szakdolgozók béremelése erre a 41 ezer forintra 
egészül ki. Ez attól függ, hogy kinek, mennyi volt tavaly a béremelése, ha valakinek 3 ezer 
volt, akkor ez most 38 ezer, és így tovább. 

Végezetül az intézeti gyógyszerészekről kell még említést tenni, akik tavaly szintén 31 
ezer forintot kaptak, viszont idén egy olyan kiegészítést kapnak ehhez, hogy elérjék azt a 
béremelést, amennyit a rezidensek megkapnak, tehát összesen 75 ezer forintra egészül ki az ő 
béremelésük, tehát lényegében ez 44 ezer forintot jelent az intézeti gyógyszerészek esetében. 

Az időzítés tekintetében fontos megemlíteni, hogy a tervezet szerint ez 2013 
szeptemberében kerülne kifizetésre, és visszamenőleg jár 2013. január 1-jétől. Tehát a 
szeptemberi bérrel együtt kapnák meg az egészségügyi dolgozók az első emelt összegű bért, 
illetve a különbözetet visszamenőleg egy összegben akkor kell kifizetniük a munkáltatóknak. 

Meg kell azt is említeni, hogy az egyeztetések során két neuralgikus pont vált 
nyilvánvalóvá. Az egyik az, hogy az úgynevezett mozgó bér, tehát az ügyeleti és a készenléti 
díj miért nem kerül emelésre, illetve azt szerették volna elsősorban a dolgozókat képviselő 
szakmai és érdekvédelmi szervezetek, hogy az ügyeleti, készenléti, távolléti díj, pótlékok, 
műszakpótlékok alapját már az emelt összegű bér képezze, a másik pedig, hogy az 
egészségügyben dolgozó egyéb, nem egészségügyi végzettségűek, tehát gazdasági, műszaki, 
adminisztrációs terület is kapjon béremelést. 

Több alternatívát bemutattunk az egyeztetések során. Az nyilvánvalóvá vált, hogy 
ilyen volumenű béremelést, illetve a mozgóbér kiengedését és a gazdasági, műszaki területnek 
a honorálását béremeléssel nem tudjuk biztosítani, egész egyszerűen nincs ennyi forrás. 
Úgyhogy végül a kormány úgy döntött, hogy a mozgóbér továbbra is azon a szinten marad, 
mint 2012. június 30-án volt, tehát az akkori alapbér képezi az alapját a mozgóbérnek. Ez a 
tavalyi béremelésnél is így volt, hogy az ügyeleti, készenléti, távolléti díjnak a mértéke nem 
emelkedett; nem csökkent, de nem is emelkedett. 
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A gazdasági, műszaki területnél sajnos, a forrás hiányában béremelést nem tudtunk 
végrehajtani, de összességében úgy gondoljuk, hogy a tavalyi béremeléssel együtt ez az idei 
szintén nem kevés emelés már egy elég jelentős javulást mutat a jövedelmi viszonyok 
tekintetében. Azt gondoljuk, hogy a különféle egyéb intézkedések, mint például a rezidensek 
számára most már két éven keresztül két Markusovszky-ösztöndíj, plusz a béremelés azért 
hozzájárul ahhoz, hogy a migráció ha nem is szűnik meg, de legalábbis a tendencia egy kicsit 
csökken és lanyhul. 

Egy nagyon örvendetes dolog, hogy 2011-ben és 2012-ben, mind a két évben 200-200 
fővel többen léptek be a rezidensképzésbe, mint az előző évekbe. Ez tehát 400 fő többletet 
jelent, és a tavalyi évben 100 fővel csökkent az orvosok között a külföldre irányuló migráció, 
aminek körülbelül 90 százaléka a pályakezdő orvosok körében található meg, tehát ez azt 
mutatja, hogy ezek az intézkedések azért hatással vannak arra, hogy a fiatal orvosok, 
rezidensek ne hagyják el a pályát. Köszönöm szépen, elnök úr. 

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

Az egészségbiztosítási törvénynél hagytam abba és akkor ott folytatva, röviden még kiemelve 
belőle lényeges dolgokat. A gyógyszer- és segédeszköz-ártámogatás esetében egy lényeges 
változás az, hogy az egyedi méltányosságból az OEP a jövőben, ha a törvény hatályba lép, 
támogathatja nemcsak azokat a gyógyszereket, illetve segédeszközöket, amelyeket még nem 
fogadtak be a támogatásba, hanem azokat is, amelyek már kizáródtak a támogatásból. Ez azért 
kellett, hiszen sok beteg olyan eszközökkel rendelkezik, vagy olyan gyógyszert szed, 
amelyiket a törvény korábbi szövege nem tette lehetővé és az ő esetükben az ellátásbiztonság 
romlott, és ez most változni fog reményeink szerint. 

Jelentős részét képezi ennek a törvénymódosításnak az említett jó állam koncepció 
részét képező, a vállalkozók terheit csökkentő folyamat jelentős továbbléptetése abba az 
irányba, hogy egyszerűbbé váljon a jövőben a táppénz, ezzel összefüggésben a terhességi 
gyermekágyi segély, illetve a gyed számítás módja, illetve technikája. Ez azt jelenti, hogy 
lényegében a korábbi bonyolult nyilatkozatok helyett az OEP és a NAV informatikai 
rendszereinek a fejlesztésével a munkáltató egy dokumentumban tud adatot szolgáltatni ehhez 
a folyamathoz, ennek következtében maga a számítás módszertana is változik. 

Két lépcsőben fog ez a jelentős változás bekövetkezni jelen tudásunk és terveink 
szerint. Az első lépcső idén, július 1-jétől, a törvény hatálybalépésével, a második pedig 2015. 
január 1-jétől. Annyit az egyeztetések során figyelembe kellett vennünk, hogy a várandós 
anyák esetében ezt az alkotmányban is szereplő plusz 300 napos derogációt alkalmaznunk 
kellett, tehát egyes jogszabályok emiatt nem július 1-jén, ahhoz képest ekkora késéssel lépnek 
életbe, azt reméljük, hogy ez mind az érintetteknek, mind pedig a vállalatoknak azért jelent 
jelentős kedvező egyszerűsödést. 

Még több olyan pontosító cikkely szerepel benne, amelyek a baleseti táppénz és a 
táppénz számításáról szólnak, illetve ami egy jelentős elem, szintén méltányossági 
szempontok figyelembevételével, hogy a 12 év alatti gyermeküket a kórházi kezelés kapcsán 
személyesen kísérő szülők esetében lehetővé teszi a jövőben a saját jogon táppénzre menetelt. 
Ez eddig nem volt lehetséges, sok visszás helyzet volt, nem helyes táppénz-igénybevétel vagy 
szabadság terhére történő igénybevétel, és reméljük, hogy ezt most ezzel át tudjuk hidalni. 

Az 1997. évi CLIV. számú egészségügyi törvényben is számos olyan elem van, 
amelyik részben a közhiteles nyilvántartás különböző eleméhez kötődik, illetve az 
implantátum-regiszterben is a „mit” kérdése itt szabályozódik az adatkezeléshez képest, a 
„hogyan”-hoz képest. A mentés kapcsán van például jelentős módosítás, az OMSZ feladatai 
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jelentősen nőnek és az építkezések kapcsán a nagyobb beruházásoknál a mozgóőrség 
fogalmát kellett kiterjesztenünk, hogy jogszerűen tudjon ilyen tevékenységben részt venni. 

Megindul a nemzetközi egészségügyi rendszabályok implementációja, ez egy WHO-
tagállamok által elfogadott elem, ahol némi derogáció után, 2014-re ezt a rendszert fel kell 
építenünk, aminek nagy a jelentősége, főleg a schengeni határok mentén a járványmegelőzés, 
sugárvédelmi, egyéb katasztrófahelyzetek esetén azonnali, a két szomszédos ország vagy több 
szomszédos ország esetében a nyitott határokon ilyenfajta betegbiztonság, illetve 
járványveszély kezelése, megelőzése. Ennek kapcsán a katasztrófa-egészségügyi tevékenység 
kapcsán szükség-gyógyintézetek kijelölésére vonatkozóan is a jogszabályhelyek módosulnak. 

A gyógyszertörvény, ez az 1998-as régi törvényünk, az úgynevezett régi 
gyógyszertörvény mindössze egy helyen módosul, de az jelentős, a 4-metil-amfetamin kerül 
fel, bizony, itt az evidenciák után az A-listára, tehát a tiltott szerek közé. Hasonlóan az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény is kinyílt, döntően azért, hogy a 
Praxiskezelő kapcsán az adatnyilvántartásból a közhitelességet meg tudjuk állapítani és ezzel 
kiszolgáljuk ezt a jogszabályi igényt. 

A kémiai biztonsági törvény, a 2000. évi XXV. törvény szintén nyitva van, 
jogharmonizációs igényt vezet át, elektronikus kapcsolattartást kell biztosítanunk az új EU-
fejlesztett irányelvek szerint. 

A bérfejlesztésről beszélt helyettes államtitkár asszony. 
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatban az igazi nagy 

gyógyszertörvényben, a 2005. évi XCV. törvényben számos kisebb és közepes módosítás van, 
a gyógyszer definíció fogalmát pontosítanunk kellett, az implementáció csak részben volt 
sikeres, magát a kábítószeranyagok nyilvántartását is közhitelessé kell tenni. 

Jelentős szakmai módosítás az, hogy az utóbbi időkben a gyógyszerár-verseny 
következtében igen kedvezővé vált hazai gyógyszerek kapcsán beindult egy ilyen párhuzamos 
export az országból az olcsón beszerzett gyógyszereknél, és ez más európai országban is 
létező lehetőség, hogy ilyenkor az államigazgatási szerv adott esetben megtilthassa a 
gyógyszer kivitelét, ha ellátást veszélyeztető hiányhelyzet kialakulása állhat fenn. 

Hasonlóan elég komoly változások vannak a gyógyszerhatósági ellenőrzés területén a 
hatékonyság növelése érdekében. Az elmúlt egy év tapasztalataiból az derült ki, hogy az 
erőviszonyok mentén nyilván az egyes magánszemélyek a nagyobb gyártókkal, 
forgalmazókkal szemben nem tudják az adataikat megvédeni, ezért nagyon nehéz bizonyos 
információkat megszerezni. 

Ezért más szerveknél is létező módon, ügyészi jóváhagyással, de számos új lehetősége 
van az erre delegált hatóságnak, mint a másolat megszerzése, a helyszíni ellenőrzés, a 
tanúvédelem, és a bírságolás esetében itt eddig csak az alsó határ volt megszabva, most a 
társtárcákkal leegyeztetve a felső határt is maximum 500 millió forint nagyságrendben 
szabályoznunk kellett, és egy eljárásidíj-pontosítást, illetve változtatást tartalmaz. 

A 2006. évi XCVIII. számú gyógyszerbiztonsági törvényünkben, a nagy igazi 
gyógyszertörvényünkben is számos módosítás van, a GYSE-házhozszállítást csak saját maga 
végezheti az értékesítő, a gyógyszerismertetés kapcsán tisztázódott az is, hogy a szervezés is 
gyógyszerismertető rendezvénynek számít, erre is vonatkoznak a marketing szabályok. 

A GYSE-referenciaeszköznél viszont kedvező a forgalmazó számára, hogy nem az 
összes eszközt, hanem csak az általa forgalmazott körökben lévő referenciaeszközt kell a 
boltban tartani. Ez a Magyarországon ismert rendszer szerint a márkaboltok esetében egy 
kedvező elmozdulás az eddigi, alig tartható igényhez képest. 

A SEJK nevű adatbázisban az adatfelvétellel voltak problémák, technikailag ennek 
törvényi pontosításával segítjük azt, hogy a beteginformáció teljes legyen. Itt is számos 
közhiteles adatbázis törvényi megállapítás történik, a nemzetközi referenciaárazás kapcsán 
kellett jogszabályt pontosítani, és szintén a szolgáltatók, illetve a forgalmazók, gyártók 
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számára kedvező módosítás a hivatalból történő csoportképzés lehetősége. Amennyiben egy-
egy gyógyszerre, illetve segédeszközre 50-nél nagyobb esetben történik ilyen kérelem, maga 
az OEP is kezdeményezheti ezt, tehát nem kell a szolgáltatóra bíznunk, akinek azért üzleti 
kockázat ilyenkor a díj, hanem maga az OEP is, észlelve a volument, ezt megteheti és ezzel az 
ellátásbiztonságot és a partnerekkel való méltányos kapcsolatot szeretnénk javítani. 

Hasonlóan tavaly volt egy lépés, az, hogy elvi lehetőség van jelenleg a törvény szerint 
a GYSE-forgalmazóknak, hogy a támogatást képező ártól 5 százalékkal eltérjenek. Nyilván az 
árfeszítettség mentén ez komoly kérdés az ő esetükben, és most pontosítani kellett azt, hogy 
ez a szabály csak a támogatott termékekre vonatkozik, de a nem támogatottak esetében 
érdekes módon ez jogértelmezési problémákat vetett fel. Most tisztáztuk, hogy azokra nem 
vonatkozik. 

Számos kisebb-nagyobb, a patikaműködtetéssel összefüggő hatósági jogszabályrész 
módosul a személyi jog kapcsán, és a következő törvény, ami még nyitva van a végén, a 
2006. évi CXXXII. számú törvény, itt lényegében a kapacitás-nyilvántartás és más egyéb 
nyilvántartások közhitelessége szerepel igazából, és a humángenetikáról beszélt már helyettes 
államtitkár asszony. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy elég részletes kiegészítést kaptunk 

a törvénytervezethez. A képviselői kérdések, észrevételek következnek. 
Ha megengedik, elsőként, noha még nem volt jelentkezés, de Iván professzor urat 

kérném, hogy észrevételeit, kérdéseit tegye meg. Egyébként szeretném kezdeményezni, hogy 
ha valaki konkrétan mindenképpen Szócska államtitkár úrnak külön szeretné a kérdését 
feltenni, akkor ezt külön is tegye meg, a sorrendet figyeltem. 

Iván professzor úrnak azért is adtam szót először, a Fidesz nyugdíjas tagozata országos 
elnökének és a nyugdíj- és idősügyi parlamenti albizottság elnökének, mert a két ülésünk 
között, a múlt heti és az e heti ülésünk között, május 9-én betöltötte 80. életévét. Isten éltesse 
és jó munkát, további jó egészséget kívánunk! (Taps.) 

Elsőként Iván professzor úrnak adnám meg a szót. 

Kérdések, észrevételek 

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Megjelent Malcolm Cowley csodálatos könyve, ebben 
az esztendőben rá is emlékeztem, amikor ez a születésnapi köszöntés volt. Amikor 
miniszterelnök úrtól megkaptam a köszöntést a személyes, nagyszerű gondolatokkal, és mély 
baráti érzelmekkel kísérten, akkor elgondolkodtam rajta, hogy Malcolm Cowley amerikai 
orvosként, amikor betöltötte a 80. évét, megírta a következő című kis könyvét: „80 év 
magasából”. 

Azt hiszem, hogy ez a 80 év magasából semmi mást nem jelent, minthogy minél 
inkább idősödünk, annál inkább gyűjtjük, mint a méhecske a virágport és a mézet, és 
felhalmozunk annyi mindent, de még inkább azokat a tapasztalatokat, amelyek alapján az 
ember megpróbálja visszaforgatni a mindennapi életen túl a következő időszakra is a 
javaslataival, segítségével azt, amin változtatni kell és lehet. 

Számomra tehát ez a salátának nevezett törvénymódosítás vagy módosítások azt 
jelentik, hogy folyamatosan, meg kell mondanom, hogy kezdetben, amikor nekivágtunk 
ennek a ciklusnak, nem gondoltam, hogy ilyen sebességgel - sokan mások azt mondják, hogy 
milyen lassan - sikerül megtalálni azokat a lehetőségeket és ki is fejezni ezt, és törvény-
előkészítésbe módosításként is beiktatni, amelyek most jellemzik a magyar egészségügynek 
ezen a szintjén a lehetőségeit, és nem a kitörési pontjait, illetve a lehetőségeit, hogy 
rendszerszemléletű és rendszerszemléleten belül rendszergyakorlattá minősíthető 
megfogalmazások kerülnek, kerülhessenek elénk, és ez a törvénymódosítási javaslat 
feltétlenül ezt tükrözi. 
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Számomra meggyőző tényleg 56 év diplomásság után, hogy végre elérkeztünk abba a 
szakaszba, ahol a rendszerszemlélet nemcsak szlogenként, nemcsak úgynevezett valamilyen 
jelzőként jelenik meg, hanem rendszerbe foglaljuk azt a rendkívül sokféle olyan elmaradást, 
hiányt, nyilvánvalóan hátrányok sokaságából származó feladatot is, amely tükröződik ebben a 
javaslatban. Én melegen támogatom, hogy ez valóban a parlament elé kerüljön megbeszélésre 
és tárgyalásra, mert rendszerszemléletű törvénymódosításról van szó, és hozzáteszem még azt, 
ami számomra rendkívül fontos és döntő, hogy közhitelességi igénnyel jelenik meg. 

A közhitelesség azt hiszem, abba a mondatsorba illik, amit én sokszor elmondtam már, 
hogy közköteles közfelelősség és közfelelős közkötelesség. Ez a közhitelesség meghatározó 
jellemzője a jelenlegi kormányzásunknak és parlamenti munkánknak, és miután az 
egészségügy minden vonatkozásban pártok feletti ügy - mint szoktam mondani -, ezért 
természetesen minden jelen lévő és minden távol lévő kolléga és ezen a területen dolgozó, 
tevékenykedő állampolgárunk mindegyikének van ehhez mondanivalója, de van hozzájuk 
szóló lehetőség is ezen keresztül. 

Én két témához szeretnék egy pár mondatot hozzáfűzni, és ezek között szerepel a 
humángenetika. A humángenetikának azért tulajdonítok külön kiemelt szerepet, mert soha 
nem látott tempóban nőtt meg az elmúlt évtizedek, évszázad alatt, de az utóbbi években is 
azoknak az ártalmi, kockázati tényezőknek a sokasága, amelyről még csak álmodni se 
mertünk, hogy ezt el tudjuk érni valamiképpen. De még ebben a javaslatunkban és 
javaslatcsomagunkban sem, és előkészített törvénymódosítási csomagunkban sem 
szerepelhetnek azok, amelyeknek az eredményét vagy következményét tudnánk lemérni. Egy 
párat megemlítek. 

Egy jó pár évvel ezelőtt egy előadásomban jeleztem, egy szakmai előadáson, hogy a 
magyarországi rétegvizeknek az arzéntartalma, amelyről sokfélét tudunk már, de akkor, 
körülbelül 25-30 évvel ezelőtt volt ez az előadás és ez az összejövetel, hogy a rétegvizeknek 
az arzéntartalma az akkor elfogadott nemzetközi normához viszonyítottan - akkor 40 
mikrogramm/liter volt - voltak területeink, mint Szabolcs-Szatmár, tehát Északkelet-
Magyarország, ahol egy jókora területen a rétegvízből származó ivóvizekben az arzén a 
háromszorosa volt a megengedett mértéknek. 

Lent, a Duna-Tisza-közének a déli részén ennél még magasabb arzéntartalmú 
rétegvizeket találtak. Ez véletlenül derült ki, mert a depressziókról beszéltem akkor, és 
véletlenül a fóliámat - akkor még fólia volt - rátettem az előttem szólóéra, nem vettem észre, a 
hidrogeológus előadásának egyik fóliájára, amelyik jelezte ezeket az arzéntartalmakat, én 
pedig a depresszió-eloszlást, és a depressziók, szorongásos depressziók és a szuicídiumok 
eloszlását ábrázoltam. Félelmetesen, kísértetiesen lefedték egymást. 

Én ebből nem szeretnék hosszabb elmélkedést kezdeni, de tény az, hogy az arzén 
mellett ott vannak az úgynevezett perlit termékek, amit a két világháború alatt már a németek, 
a német kutatók felfedeztek és óriási jelentősége volt, hogy a zempléni hegyekben hatalmas 
perlittömegek vannak. A perlitnek az a csodálatos jelentősége volt kiemelhető, és aztán újra 
kezdték a bányászását, a Zemplénben, a Hegyközben hatalmas mennyiségű kitermelés folyt, 
aminek az volt a lényege, hogy ennek a perlitnek az előnye, hogy kiégetve úszik a vízen, hogy 
hő- és egyéb szigetelő anyagként használható, vakolástól kezdve téglákon keresztül, sőt még a 
veteményeskertekbe is szórták a perlitet az ott élők, az ott élő bányászok, hazavíve a perlitet. 
Tehát rendkívüli jelentősége volt. 

Közben kiderült, vagy legalábbis még nem derült ki, csak felhívom a figyelmet, hogy 
ennek a perlitnek az égetett, habosított, illetve kiégetett formájában és a belőle készülő vakoló 
anyagokban a radioaktív sugárzás mennyisége, ha nem is extrém módon, de mérsékelten 
emelkedett volt. Végiggondolva, az ottani területnek a gyógyszerészeivel beszéltem és néhány 
orvosával annak idején, kiderült, hogy azokon a helyeken, ahol ezzel vakolták a falusiak a 
lakásukat, házukat, meg ebből készítettek téglákat, falazták be, azokon a területeken a 
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gyerekeknek, fiataloknak bizonyos típusú leukémiája és bizonyos típusú felnőttkori 
karcinómáknak a gyakorisága úgy tűnt, hogy megemelkedett.  

Erről se beszéltünk, és ezt se vettük igazán komolyan. Van még egy harmadik dolog, 
Magyarországon egy nagy felmérés során annak idején kiderítették, hogy a radonnak a 
mennyisége és eloszlása különböző változatokban, de lényegesen magasabb, mint ami a 
nemzetközi normákhoz viszonyítottan engedélyezhető lenne. Ezt a három dolgot csak azért 
emelem ki, mert részben az onkogenetikai, humángenetikai vonatkozásokban, részben az 
epidemiológiai vonatkozásokban ezeknek a tényezőknek a figyelembevétele és utólagosan is 
célzott kutatása, vizsgálata időszerű. Ennek a törvénymódosításnak a lehetőségében benne 
van az, hogy a rendszerszemléleten belül ilyen dolgokra is ki tudjunk térni, és a 
humángenetikai egyéb ártalmak, kockázatok mellett, amiről bőségesen tudunk ma már, 
nemzetközileg, hazailag egyaránt, ezeket a dolgokat is figyelembe tudjuk venni. 

A béremelésekre vonatkozóan két dolgot tudok mondani a magam részéről. Sanyarú, 
frusztrált helyzetben volt a magyar egészségügy, mióta én az eszemet tudom, elég régóta. A 
béremelés önmagában gesztusnak tűnik, de a gesztuson túlmenően a béremelés olyan valami, 
ami jelzi azt, hogy a kormányzás, a kormányzati feladatok és a parlamenti tevékenységek 
nagyon fontos lépéseinek megfelelően bekerült végre az, hogy az ember anyagiakból is él, 
tehát ez az egyik része. Tehát igenis, ez a béremelés jelentős, rendszerbe illeszthető, rendkívül 
fontos lépés. Ezen túlmenően ennek a lélektani hatása, az, hogy a magyar egészségügyön 
belül, az egészségügyben tevékenykedőknek és az egészségügyben tevékenykedőknek a 
betegekhez való viszonyában oda-vissza ez egy motiváló, biztató és támaszt jelentő lehetőség. 

Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a pár szót elmondhattam, és ha nem is írom meg a 
80 év magasából azt a kis könyvet, amit Malcolm Cowley csodálatosan megtett, de jó érzés, 
hogy ebben a környezetben és ebben a parlamenti ciklusban is tapasztalataival együtt az 
ember követheti az egészségügyön belüli változásokat, amelyeknek feltétlenül pozitív irányát 
szeretném kiemelni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük mindannyian professzor úr bölcsességét, és amit hozzátett ehhez 

a témához. De azért szeretném előzetesen elmondani, hogy csak a születésnaposokat illeti 
meg az ilyen bölcseleti lehetőség, de ez remélhetőleg nem volt sértő. Minden jót kívánunk, 
nagyon jó egészséget, és hogy a bizottság munkáját továbbra is segítse professzor úr. 

Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nekem régen volt 

születésnapom, úgyhogy megpróbálok csak a jogszabállyal foglalkozni. (Derültség.) 
Megmondom őszintén, hogy ez a salátatörvény, akármilyen szúrós szemmel és 

kritikus szemmel néztük, nagyon sok részében hasznos, jó elemeket tartalmaz, pontosításokat, 
kiegészítéseket, egyértelművé tételeket, a humángenetikai kérdésben is helyre tesz dolgokat. 
A társadalombiztosítást érintő részekben, a táppénzzel és a terhességi, illetve gyermekágyi 
szolgáltatásokkal kapcsolatosan pedig ott is úgy érezzük, hogy egyszerűsítéseket tesz, 
világossá teszi és bizonyos előnyös dolgokat is tesz. 

Nagyon fontosnak tartottam, mert ha államtitkár úr nem mondta volna, én 
megkérdeztem volna, mert az egészségbiztosítási törvénnyel kapcsolatosan, a külföldi betegek 
Magyarországon történő gyógykezelésével kapcsolatosan azért sok félelme van az embernek. 
Mi nagyon jól tudjuk, hogy Nagy-Britanniában ugyanúgy utálják azokat a külföldieket, 
köztük a magyarokat is, akik az ottani ellátásért európai uniós jogon sorban állnak. 
Valószínűleg megvan az indoka. 

A magyar egészségügy jelenlegi ellátási viszonyaiban és a problémásabb dolgok okán 
az ember egy kicsit fél attól, hogy az uniós betegeknek az ellátása éppenséggel mennyiben fog 
a magyar „gyalogos” beteg ellátásának a rovására menni. Ezért egy picit megnyugtatott 
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államtitkár úr, amikor azt mondta, hogy ezt a részét nagyon is monitorozni fogják. Azt 
hiszem, hogy a monitorozásnak legyen egy olyan jellege, hogy a lakosságot borzasztó 
alaposan kell ezzel kapcsolatban tájékoztatni, mármint nem arról, hogy ha ő kimegy külföldre, 
ott mit fognak vele csinálni, mert nekem ez kisebb gondot jelent, úgy érzem, hogy ez nem 
olyan nagy gond, hanem az idejövő európai uniós, és elsősorban nyilván a turisták fogják ezt 
a szolgáltatást igénybe venni. Bár nyilván van egy olyan szándék, hogy a magyar egészségügy 
úgynevezett vezérhajói miatt esetleg külföldi betegek gyógyturizmus és egyéb más örvén is 
jönnének ide, tehát nemcsak azért, mert véletlenül itt járnak és itt törik ki a bokájukat és 
kérnek ellátást uniós állampolgárként. 

Tehát én nagyon örülök ennek, mert valójában úgy érzem, hogy ez az egyedüli pontja, 
amitől az emberek egy kicsit félnek, mind az egészségügyi dolgozók, mind pedig a betegek. 

Menjünk tovább a leginkább kritikát illető salátatörvény-részekhez és én is itt 
kénytelen vagyok az egészségügyi béremelés kérdésében azért néhány észrevételt tenni. 

Azért mi jól emlékszünk képviselőként, amikor a költségvetést elfogadtuk, anno 
dazumal olyan 50 milliárd körüli összegről volt szó. Az a szerkezet, ahogy a béremelést most 
végrehajtották, és ahogy megállapodtak az érdekképviseletekkel, gyakorlatilag, ha most azt 
venném figyelembe, hogy 50 milliárdból, azt hiszem, hogy azokat a hiányosságokat, amit az 
államtitkár úr is, illetve helyettes államtitkár asszony is elismert és én is csak alá tudom húzni, 
nevezetesen hogy az egészségügyi béremelésből most is kimaradtak az úgynevezett technikai 
dolgozók. 

Ezek a technikai dolgozók nemcsak a parkban dolgozó Józsi bácsik, akik összesöprik 
a falevelet, hanem komoly technikusok, sőt mérnöki végzettségű szakemberek, akik nélkül a 
mai modern egészségügyi technikát működtetni, szervízeltetni se nagyon lehet, tehát azt 
hiszem, ahogy a Kórházszövetség is jelezte, azért ez komoly problémákat is jelenthet, ha 
ezeknek az embereknek a bérét nem sikerül javítani. Én bízom benne, mint ahogy tavaly is 
jeleztük, hogy akkor lehet utólag is megnyugtatóan venni az akkori béremelést, ha ez egy 
folyamatnak lesz egy része, és ha ez folytatódik jövőre is, bár jobb lenne egy kicsit a 29-
valahány milliárdnál nagyobb összegben gondolkodni. Engedtessék meg, hogy azt mondjam, 
bár látom, hogy 5 százalékos emelés az alapellátásban is van, csak az alapellátásban a 
vállalkozói lét és jogviszony miatt azért nagyon sok panasz érkezett védőnőktől is szintén, 
akik egy intézményben dolgoztak, hogy az intézmény, aki a finanszírozást kapta, illetve ezt a 
plusz forráskeretet, nem mindig osztotta szét bérben. Sajnos, ez az alapellátásra is vonatkozik, 
hiszen abból a 40 ezer forintos emelkedésből az orvosnak is meg a szakdolgozónak is 
valamiféle komolyabb bruttó béremelést csinálni, az egy kicsit esetleges volt. 

Ha ez az 5 százalékos emelés most jön és a kettő összeadódik, csak a lehetőséget 
kellene jobban megteremteni ahhoz, hogy valóban jogviszonytól függetlenül, minden 
egészségügyi dolgozó megkapja. Bár államtitkár úr is azt mondta, hogy a 98 ezer 
egészségügyi dolgozó, minden egészségügyi dolgozó kap, azért több van annál egészségügyi 
dolgozó, mert azért a szakdolgozói kamarának is olyan 90-100 ezer fős tagsága van, és az 
Orvosi Kamarának is 44 ezer körüli. Jó, ebből nem mindenki aktív, ez kétségtelen, de azért ez 
előreláthatólag egy olyan jó 150 ezer fős dolgozói létszámot jelent, és akkor még nem 
számoltam bele az úgynevezett technikai személyzetet sem. 

Az, hogy minden réteg most valamit kapott, és hogy a szakorvosok is megkapták a 
tavalyihoz képest ezt a 40 ezer forintot, ez nagyon szép és jó, és ha a kettőt összeadom, ez 
több mint 100 ezer forintot jelent a szakorvosoknál látszólag. Miért mondom ezt? Ugyanis az 
ügyeleti díjak befagyasztása, ami már tavaly megtörtént, tehát a tavalyi bérek sem 
realizálódtak, ha egy egyszerű számítással megnézem, az az orvos, aki szakorvosként 
gyakorlatilag ezt a 111-néhány ezer forintos béremelést megkapta tavaly meg az ideivel 
együtt, ennek az ügyeleti díjába ez a pénz nem számít bele, holott egy olyan orvos, aki egy 
hónapban csak nyolcszor ügyel - és ezt most kevésnek szánom, mert régen általában 4-5-6 



- 16 - 

volt maximum az ügyeleti átlag egy hónapban egy orvosra esően, a jelenlegi létszámgondok 
mellett van 8 is, de akkor még mindig alulszámoltam, én tudok olyan helyet, ahol 12 a 
megszokott ügyelet, de most számoljunk nyolccal -, tehát ha ezt a száztizenvalahány ezer 
forintot elosztom 174-gyel, azaz az ügyeletszámítás törvényét betartom, és abból a nyert 
órabérből, tehát a különbözetből a havonta nyolcszor ügyelő orvosnál és egy ügyeletnél nem 
16 órát és 24 órát veszek átlagnak, hanem 18 órát, mert van 24 órás ügyelet is, és nem 
számolom azt sem, hogy az önkéntes ügyelet drágább, mint a nem önkéntes, ez akkor is 
havonta 80-egynéhány ezer forint veszteséget jelent, ami éves szinten egymillió forint. 

Ha ezt a veszteséget odateszem az idei és a tavalyi béremeléshez képest, akkor ez 
nagyon megkérdőjelezi. Én megmondom őszintén, csodálkozom, hogy ha az 50 milliárd nem 
apadt volna le, akkor ezt meg lehetett volna csinálni, de én úgy gondolom, hogy ha valamiért 
le is apadt, ezt a 29-et azért vissza lehetett volna egészíteni egy 21 milliárddal, ugyanis az 
önkormányzati adósságállomány rendezéséből szerintem nyugodtan kifért volna. 

Ez is egy adósság, amit rendezni kell, a béradósság is, higgyék el. Ja, hogy ezt eleve 
nem vették az adósságszámításnál figyelembe, merthogy az orvosnak meg a szakdolgozónak, 
meg mindenkinek a személyes bérében történő adósságok nem számítanak sehová, ha viszont 
az önkormányzat adósságba veri magát, mert mondjuk új díszkövet csinál a főtérre, az most 
konszolidációra kerül. 

Tehát úgy érzem, hogy ezt egy kicsit komolyabban kell venni, és nagyon jó lenne, ha 
az elmondottak alapján azért az úgynevezett mozgóbér-elemeket is figyelembe vennénk, mert 
még egyszer mondom: virtuálissá teszi a béremelést az, hiszen az előbb elmondottak alapján 
azért az az átlag 80 ezer forint havi veszteség bizonyos értelemben majdnem eléri azt a két év 
alatt bekövetkező száztizenvalahány ezer forintos béremelést. Tehát eléggé lecsökkenti. 

Tehát erről ennyit. De ez egy olyan kritika, amire még nagyon válaszolni sem lehet, 
mert nem hiszem, hogy nagyon lehet erre mit válaszolni okosat és értelmeset, megértjük, 
hogy a 29 milliárdból nem jött ki, de azért lehetett volna még egy kicsit kapálni a 
kormányzatnál, hogy az egészségügybe több pénz érkezzen ebből a célból is. 

Azt hiszem, hogy egyelőre részemről most befejeztem. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Garai képviselő úr! 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel, 

emberileg és szakmailag és a betegek érdekében csatlakozom professzor úrhoz és alelnök 
úrhoz az elmondottak vonatkozásában, mert valóban azt kell mondanom, hogy a politikát 
azonnal söpörjük le az asztalról, ha a betegekről van szó, és amit önök, ti mondtatok, tehát 
hogy vannak olyan szakmai elemek, amelyek pozitívak, de ugyanakkor voltak bizonyos 
kritikai megjegyzések, és akkor mind a kettőhöz, ha megengedi, államtitkár úr és a kedves 
kollégák, akkor ilyen szempontból csatlakoznék. 

Valóban a béremelésről: azt szoktuk mondani, hogy aki a kicsit nem becsüli, az a 
nagyot nem érdemli. Ha ez csak egy sima gazdasági problémakört érintene, akkor azt 
mondanám, hogy száz százalékig elfogadandó és igaz. Abban az esetben, amikor a betegek 
gyógyításáról van szó, akár a munkaerő megtartása, akár a különböző terápiás vagy 
diagnosztikus lehetőségek bővítése, akkor ha a pici nem elég a teljes gyógyításhoz, akkor 
azért a teljes és nagyobb összegeket kellene vagy kell katalizálnunk. 

Államtitkár úr annak idején említette, amikor itt a kollégák is mondták a költségvetési 
vitánál, meg az adóvitáknál szó volt a csipszadóról és egyéb adókról, akkor arról volt szó, 
hogy meg kell emelnünk a kalapot… (Dr. Szócska Miklós: Én ezt ajánlottam, képviselő úr!).., 
igen, tehát ha meglesz az 50 milliárd forint, akkor meg is emelem a kalapomat. (Dr. Szócska 
Miklós: Akkor már duplán!) Jó, mert itt most pont arról volt szó, alelnök úr is mondta, és 
kiderült a különböző egyéb számszerű forrásokból is, hogy ez a mozgóbér probléma - és erre 
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azért tavaly is kaptunk egyfajta ígéretet, már az előző salátatörvény vitája alkalmával is - egy 
lényeges szempont lenne, hogy az ügyeleti és egyéb díjakra és a technikai dolgozók 
béremelésére is szükség lenne. Most nyilván nem akarok senkit megbántani, de azt mondom, 
hogy a különböző forrásokból, például csak Kiskunfélegyháza vonatkozásában a 
magánnyugdíj-pénztártagoktól 9,5 milliárd forintot vett el az állam, tehát ha még egy-két 
várost összeszednénk, akkor mindjárt megvolna az 50 milliárd. 

Tehát kétségtelen, hogy ezzel a béremeléssel most már azért a mostani kormányzat 
eljutott a nettó 51 ezer forintos béremelésig, ami a „meganyolcévben” volt egyébként, aminek 
utánanéztem a KSH adatainál, és ezt Halász államtitkár úr mindig letagadta és a kérdéseimre 
kérdésekkel felelt, de azt mondom, hogy azért ez is egy előrelépés. De reméljük azt, hogy az 
elkövetkezendő időszakban a mozgóbérek, ügyeleti díjak és egyéb dolgok, amelyeket 
professzor úr és alelnök úr is mondott, életbe lépnek és akkor még inkább az egészségügyi 
dolgozóknak a Magyarországon tartása, illetve a különböző munkaerő-hatékonyság tovább 
fokozódhat. 

Itt szó volt a külföldiek gyógykezeléséről és a magyarok esetleges gyógykezeléséről 
külföldön. Itt azt mondom, hogy nyilvánvaló, hogy ha valaki külföldre megy gyógykezelésre, 
az nem azért megy, mert neki nem szimpatikus a városa, a családja, a barátai vagy az a 
kórház, ahol eddig kezelték vagy Magyarország, hanem nyilvánvalóan a diagnosztikus és 
terápiás lehetőségeknek a beszűkülése miatt vállalja a külföldi terápiát és a különböző 
kezeléseket. 

Tehát azt mondom, hogy ha valakit itthon időben és nem teljes hatékonysággal nem 
tudunk meggyógyítani, egyértelműen nem tudjuk meggyógyítani és ez orvosszakmailag 
alátámasztható, akkor nemcsak uniós tagállamként, hanem orvosként vagy 
egészségpolitikusként is fel kellene vállalnunk és támogatnunk azt, hogy ha itthon nem 
tudunk meggyógyítani valakit és ezt külföldön valahol meg tudják tenni helyettünk, akkor azt 
a megfelelő anyagi forrást és támogatást biztosítani kell. Itt van előttem egy újságcikk és ez 
interneten is hozzáférhető, hogy a rákos daganatok okozta halálozás nálunk 43 százalékkal 
haladja meg az uniós átlagot. 

Akár háziorvosként vagy különböző szakorvosként is látjuk azt, hogy a különböző 
várólisták, terápiás és egyéb diagnosztikus várólisták is bizonyos értelemben beszűkítik 
nemcsak a daganatos betegek kezelését, hanem ez a kardiovaszkuláris területen is okozhat 
problémát. Tehát ha fizetésemeléssel itthon tartjuk az egészségügyi dolgozókat, a különböző 
várólisták lerövidítésével és mindenkinek a magyarországi meggyógyításával nem üldözünk 
ki betegeket se külföldre, akkor nem kell külföldi egészségügyi ellátóknak jóval nagyobb 
összeget fizetni, amit államtitkár úr mondott. 

Tehát azt mondom, hogy nekünk nemzeti kötelességünk itthon meggyógyítani 
mindenkit, és ehhez nyilvánvalóan a megfelelő forrásokat biztosítani kell, és úgy gondolom, 
hogy ezt pártsemlegesen mindannyian meg is tesszük és meg is szavazzuk, ha erre különböző 
forrásokat lehet vagy kell biztosítani. 

Tehát összességében azt mondom, hogy vannak olyan tételek - még egyszer, egy rövid 
ismétlés -, amivel én is egyetértek és támogatni fogom. Az általános vitára való alkalmasságot 
is támogatni fogom, mert akkor ott újra beszélgetünk erről, és különböző módosító 
javaslatokkal még lehet, hogy azokat a kifogásokat vagy problémákat is tudjuk orvosolni, ami 
eddig elhangzott. Tehát ilyen szempontból sok sikert kívánok emberileg, szakmailag minden 
képviselőtársamnak, kormánypártinak és ellenzékinek is, hogy valóban csináljunk egy olyan 
salátatörvényt, ami tele van vitaminnal, tele van egyéb egészségkeltő táplálék-összetevőkkel, 
ami aztán majd szolgálja az egészségügyi dolgozók és elsősorban a betegek érdekét. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Zombor képviselő úr! 
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DR. ZOMBOR GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is egyetértek azzal, 

hogy a salátába vitamint kell tenni, de némi üröm is vegyült ebbe a salátába, amit 
képviselőtársaim elmondtak, és csak egy pici pontosítás. 

Alelnök úr itt az önkormányzati adósságkonszolidációval próbálta összekapcsolni a 
forrásokat. Azt azért ne felejtsük el, hogy a megyei önkormányzatok és a városok, akár 
Kiskunfélegyháza város adóssága azért nagymértékben a kórházak finanszírozásából adódott, 
hiszen működést kellett pótolniuk. Illetve azok a nagy felújítási programok, amelyek európai 
uniós forrásból valósultak meg, azoknak az önerejét is döntően a településeknek kellett 
vállalni. Tehát főleg az Egészségügyi bizottságban, ha mi itt nem politizálunk, hanem 
próbálunk szakmai kérdésekről dönteni, akkor az igazsághoz ez is hozzátartozik. 

A magánnyugdíj-pénztári megjegyzése Garai István barátomnak azért nem teljesen 
valós - és ez is egy picit ilyen mérgező virág ebben a salátában -, mert azt elfelejtette 
hozzátenni, hogy a nagy nyugdíjkasszában meg nem nagyon volt pénz, és valamiből a 
nyugdíjakat is fizetni kell. De ez is csak egy ilyen pontosítás az igazság kedvéért. 

A másik pedig az, hogy összehasonlítani egy olyan időszak béremelési erőfeszítéseit, 
amikor konjunktúra van, meg egy olyat, amikor válság van, az sem korrekt, hiszen 
konjunktúrában egészen más lehetőségei vannak egy államnak. Ha összehasonlítjuk most 
Európa több országát, akkor szerintem nem sok helyen találunk olyan precedenst, amikor 
konzekvensen - és emiatt nagyon örülünk, még szerintem az 1 százaléknak is örülni kell ilyen 
időszakban – béremelés történik mondjuk az egészségügyben. 

Mind a ketten elég sokat dolgoztunk az egészségügyben, pontosan tudjuk, hogy azért 
voltak olyan béremelések, amikor csak papíron érkezett meg a béremelés, a többit azt a 
kórházvezetőnek kellett kigazdálkodni, és az sem volt annyi, amennyi papíron volt. Tehát 
amit Iván professzor úr mondott, hogy strukturálisan épül be egy egészségügyi 
finanszírozásba a béremelés rendszere és ennek valós alapjai vannak, tehát nemcsak politikai 
döntéseken alapuló béremelésekről van szó, hanem megvan a megfelelő forrása, amit nem 
más területről kell elvenni, szerintem ez egy nagyon komoly eredmény. 

Ebben a bizottságban, amikor őszintén beszélgetünk, és úgy szurkolva beszélünk az 
egészségügyről, akkor ezeket mindenféleképpen az igazság kedvéért azért tisztázni kell. 
Gratulálok az erőfeszítésekhez! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Én is üdvözölném Iván professzor urat, és ezt a 

törvényjavaslatot valóban mindannyian nagyra értékelhetjük, és egy régen várt intézkedés az 
egészségügyi dolgozók érdekében. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak egy közös 
öröm. 

A törvényjavaslatnak az első részében néhány olyan dolog van, amiről szeretnék 
említést tenni. Az egyik kérdés az, hogy a magzati élet védelméről szóló 1992-es törvénynek 
talán az egészét, de bizonyos részeit rendeletben szabályozzuk. Ennek az alapja a Szülészeti 
Kollégiumnak, illetve helyesebben annak a háromtagú bizottságnak az anyaga, amelyik magát 
az államtitkárságot szakmailag támogatja, tehát abban a Kollégium szülészeti részének az 
általuk szerkesztett, a várandós asszonyoknak a védelméről szóló különböző szabályok, a 
vizsgálatok időpontjai, lehetőségei vannak meghatározva.  

Azonban azt el kell mondanom, hogy az előzőben, az 1992-esben a legnagyobb 
probléma éppen az volt, hogy nem tükrözte azt, hogy a várandós asszonyoknak a 
gyermekükkel kapcsolatosan bizonyos fajta kötelezettségei is vannak. Ezek a kötelezettségek 
most is élnek. Egy olyan országban, ahol 10 ezrelékes a koraszülés, ott ez egy hatalmas gond. 
Tehát jelen pillanatban az, hogy valaki az első alkalommal, anélkül, hogy tulajdonképpen 
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egyáltalán tudatta volna az egészségügyi szervekkel, hogy ő várandós, pusztán a szülészeti 
osztályra való bejelentkezéskor - azért, mert szülni fog - tudják meg az egészségügyi szervek, 
illetve maga az ellátó személyzet, és egyetlen ellenőrzésen sem jelenik meg, és nem tudatosul 
a védőnőben, nem tudatosul az orvosban, és születik egy olyan gyerek, amelyikből már 
nagyon nehéz vagy sokszor lehetetlen egészséges felnőttet felnevelni, illetve növeli a 
csecsemőhalálozást. 

Ezért több alkalommal javasoltam, hogy nem a rossz értelemben vett 
szankcionálásnak kell nevezni, de mégis az ezzel kapcsolatos felelősségét a várandós anyának 
meg kell határozni, és önmagában az, hogy szakmailag mi különválasztunk ebben két 
csoportot, amelyik régen megvan, hogy magasabb meg alacsonyabb veszélyeztetettségű, az 
önmagában jelent sok mindent, mert bizonyos szakmai elvárásokat direkt formában fogalmaz 
meg. 

Őszintén remélem, hogy a rendelet maga azért születik EMMI-rendelet formájában, 
mert ugyanakkor a szociális államtitkársággal egyeztetve, lehetőséget ad bizonyos 
kedvezmények nyújtására, illetve esetleges megvonására, ha ez nem történik meg. Mert 
alapvetően fontos az, hogy minden várandós asszonyról megfelelő időben legyen 
tudomásunk, hogy ezeknek a besorolása - hogy magas vagy alacsony kockázatú a szülés - 
megtörténjen. 

Hogy ha ez megtörténik, akkor lehet végrehajtani azt, hogy tulajdonképpen 
mindenkinek a megfelelő ellátást nyújtsuk. Azt gondolom, hogy itt a felelősség kérdése, 
mármint a szülészeti felelősség kérdése is újra és újra felvetendő, hiszen maga az, hogy valaki 
kinél jelentkezik a várandósság vonatkozásában, az nem egyértelmű előttem, hogy az egy 
központilag definiált rendszerben megjelenik-e valamilyen formában. Igazából csak akkor 
lehet értékelni azt, hogy mi lesz a végeredmény. Nekünk az az érdekünk, hogy az évtizedek 
óta jelentősen nem csökkenő perinatális halálozás és az ezzel nagyon szorosan összefüggő 
koraszülöttség kérdése jelentősen csökkenjen. 

A másik dolog az, hogy az egy hihetetlen öröm, hogy az egészségügyi kormányzat 
egyértelművé tette, hogy az édesanyának 12 éves korig a gyerek mellett a helye. Azért, mert a 
gyerek az édesanyjával együtt egy funkcionális egység. Az orvos az édesanyán vagy az 
édesapán keresztül kommunikál a gyerekkel. Tehát az teljesen fölösleges volt, hogy 
különböző mondvacsinált eszközökkel vették táppénzre az anyákat a családorvosok azért, 
hogy a gyerekük mellett lehessenek. 

Én ezt helyesnek tartom. Az elgondolkodtató megítélésem szerint, végig lehet 
gondolni, hogy a jelenlegi helyzetben egy időkorlátot ne szabjunk-e ebben. Tehát elsősorban 
azoknál a gyerekeknél jogos ez, akiknek a várható ápolási ideje egy bizonyos időtartamot 
meghalad. Egy bizonyos időtartam alatt ennek igazából nem látom akkora értékét vagy sokkal 
kisebb értékét látom, sőt azt gondolom, hogy olyan dolgokra ad lehetőséget, amit én nem 
érzek megfelelően hatékonynak és konzekvensnek. Ugyanakkor pedig azt gondolom, hogy 
bizonyos gyerekek esetében a 12 éves kor alacsony, mert akár egy gyereknek, akinek a 
várható gyógyulási ideje meghaladja mondjuk a három hónapot, az akár 13-14 éves lehet, mi 
12 éves kortól a beleegyező nyilatkozatot aláíratjuk a gyerekekkel, hogy ha valamilyen 
beavatkozásba beleegyezünk, de ugyanakkor egy 13 éves daganatos gyereknek az édesanyjára 
ugyanúgy szüksége van, mint egy 12 évesnek. 

Tehát azt gondolom, hogy itt bizonyos fajta módosításokkal lehetne javítani, 
pontosítani a törvénynek ezt a részét azért, hogy mi adjunk mindenkinek, amit lehet, de azt 
hatékonyan tegyük meg. 

A külföldi gyógykezeléssel kapcsolatosan Garai képviselőtársamnak azt tudom 
elmondani, hogy mi mindig nagyra értékeltük az ő emberségét és a bizottsági munkához való 
hozzáállását, azonban azt kell mondanom, hogy én nagyon sok külföldi gyógykezelésnek az 
elbírálásában vettem részt. De még a transzplantáció vonatkozásában is sokszor adunk ki 
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olyan véleményt, hogy a betegnek a transzplantáció nem jelent az életkilátásai szempontjából 
előnyt, ezért az elvégzése nem javasolt. Nem azért, mert neki nem adunk meg valamit, hanem 
azért, mert transzplantáció nélkül az életkilátásai nem rosszabbak, esetenként jobbak, mint 
azzal. Sajnos, a külföldi gyógykezelésnél számos ilyen eset van. 

Sőt, azt kell mondanom, hogy Magyarországon az esetek nagyon nagy többsége ilyen. 
Tehát nagyon átgondoltan és nagyon jól definiáltan kell azt meghatározni, hogy ki az, akit mi 
külföldön gyógykezelünk. Egyébként a külföldről bejövő gyógykezelésnek a szabályozása 
legalább ilyen fontos, azért, mert ott mi általában azt az íratlan szabályt – de szerintem 
kodifikálva is van – alkalmazzuk, hogy a beteget, ha van várólista bizottság, a várólista 
bizottsághoz be kell terjeszteni. A várólista bizottság az OEP-hez továbbítja a külföldi beteg 
adatait. A várólista bizottság meghatározza azt, hogy a külföldi beteg mennyiben befolyásolja 
a magyarországi várólistát, tehát Magyarország tömegével olyan jellegű beteget nem tud 
fogadni, akinek egy nagy értékű beavatkozásra van szüksége. 

Tehát ez egy nagyon lényegi, alapkérdés, és ennek minden részletén jó végigmenni, 
annál is inkább, mert én azt gondolom, hogy nagyon nehéz, különösen olyan esetekben 
döntéseket hozni, amikor például gyerekekről van szó. Rendkívül nehéz. Ilyenkor általában az 
az alap, hogy mi az intézménynek beterjesztjük, hogy nálunk jelentkezett egy idegen beteg, 
aki vállalja a kezelés költségeit, erről dokumentáció készül. Utána felterjesztjük a várólistára. 
A várólistánál az is eldől, hogy indokolt-e a transzplantáció, és utána kerülhet fel a magyar 
várólistára. 

Sajnos, az az igazság, hogy az utóbbi időszakban számos olyan dolog is volt, hogy úgy 
lehetett ezt a dolgot kijátszani, hogy valamilyen formában valaki magyar biztosítást szerzett. 
Tehát ezeknek a problémáknak a megoldása azt gondolom, hogy mind olyan jellegű dolog, 
amelyik fontos és jelentős. 

Ami a béremeléssel kapcsolatos, ott a múltkori béremeléskor volt egy vita köztünk. Az 
a fajta vita, hogy tulajdonképpen a bére összecsúszik a dolgozóknak vagy pedig 
differenciálódik. A nővéreknek az általános véleménye az volt, hogy összecsúszott a bérlista. 
Azért, mert az a helyzet, hogy aki belépett, az már egy magasabb bérszintről indult el, és 
hiába volt emelés azoknak, akik korábban beléptek, azoknak pedig alacsonyabb volt a 
bérszintjük. Így végül is hiába volt esetleg nagyobb is az emelés, akkor is a két dolgozó 
fizetése teljesen azonos volt, hogy három éve dolgozott vagy tizenhárom éve. 

Most én úgy érzem, hogy talán ezzel a jelenlegi bérlistával ez a helyére lesz téve, és 
meg lesz határozva, és a nővérek, a dolgozók igazságérzete helyreáll. Úgyhogy én ezt csak 
üdvözölni tudom, és azt gondolom, hogy ezt széles körben meg kell értetni velük, hogy ez az 
igazi korrekció számukra, amelyik igazi erkölcsi, társadalmi megbecsülés, a munkájuknak a 
kiemelt megbecsülése az egészségügyön belül. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Hollósi képviselő úr! 
 
DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Már sok 

minden elhangzott, amit én is fontosnak gondoltam, azért a kalaplengetésre és a meg nem 
valósult ügyeleti díjra azért reflektálnék. 

Kritika illette azt a momentumot, hogy nagyon sok a daganatos beteg 
Magyarországon, ugyanakkor nem tudunk mindenkit ellátni, de ennek a forrásai nincsenek 
meg. Azt hiszem, hogy erre azért az a válasz, hogy tekintettel arra, hogy a különböző egyéb 
adóbevételekből tudunk fordítani erre, azoknak a termékeknek a korlátozó fogyasztásával, 
amelyek végül felelősek azért, hogy Magyarországon ilyenek ezek a morbiditási és mortalitási 
viszonyok. 
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Úgyhogy azt hiszem, hogy azért itt a kalapot - ahogy már többször elmondtam - lehet 
készíteni és már akár lehet is lengetni, mert ebből már megvalósult valami, és az irány nem 
rossz. 

A meg nem valósult ügyeleti díjak. Zombor képviselő úr elmondta, tudvalévő, hogy ő 
egy gyakorló kórház-főigazgató volt, hogy legtöbbször bizony, a megérkezett 
bérfejlesztéseknek semmiféle karbantartási háttere nem volt, ott állt a kórház vezetése azzal, 
hogy ki kellett osztani, méghozzá pántlikázottan, megfelelő szempontok szerint, aztán itt a 
vége. Hogy jövőre miből osztod ki, ezt soha senki meg nem mondta. 

Ezért azt gondolom, hogy az a teljesen jogosan elvárt ügyeletidíj-emelés abszolút a 
helyén van és persze, hogy kellene, de amikor egy ilyen, egyébként szerintem most már végre 
a saláta is elnyeri a megfelelő minősítését, és ez a törvény talán már olyan salátának 
nevezhető, ami egy elegáns étteremben a salátakocsin található összes salátaféleségnek a 
választékát kínálja, és ebből mindenki a kedvére valót kiválaszthatja. Tehát ezt csak 
dicsérőleg mondom. 

De végül is ennek az lenne a lényege, hogy amit meg se kapott még tulajdonképpen az 
ágazat eddig az évek folyamán, azt azért most nem lehet hirtelenjében felróni tulajdonképpen 
elmaradt nyereségként vagy valamiféle olyan veszteségként, nem is lenne célszerű. Rendkívül 
igazságosnak érzem azt, hogy az alacsonyabb jövedelműeknél azért a bérkiegészítéshez ez a 
változtatás pozitívabb, mint a magasabb bérbeállásúaknál. 

Még egy apróság, talán gesztusértékű az, hogy két nappal ezelőtt volt az ápolók 
világnapja Florence Nightingale születésnapján, ahol is bizony, elég keserű szájízzel 
hangzottak el olyan vélemények, hogy a szakdolgozók, az ápolók bizony, nem kapják meg a 
megfelelő anyagi és erkölcsi elismerést, egészen olyan szintig, hogy közösségi ellátásként 
próbálják minősíteni a saját tevékenységüket, ami pedig igenis, helyenként szakellátás, a 
gyógyító tevékenységnek egy nagyon fontos része. 

Én bízom benne, hogy ezek a mostani intézkedések, bérintézkedések olyan 
visszhangra találnak, amelyek mégis valamiféle gesztusnak fognak tűnni a kormányzat 
részéről, és természetesen a szakdolgozókon kívül az orvosok is bizonyára örülnek. 

Nehezebb kérdésnek látom valóban, hogy a műszaki és egyéb, az egészségügyben 
dolgozóknál most sem sikerült ezt megoldani, de talán a remény megvan arra, hogy ez a 
későbbiekben sikerül. Egyébként pedig az ügyeleti díjjal kapcsolatban azért megjegyezném, 
hogy egy menedzsmentnek különböző lehetőségei vannak arra, hogy valamilyen módon ezt a 
hiányt pótolja. De ez egyébként megjelenik a napi ellátás problémájában, 5-6 ügyeletet nem 
fog vállalni ezért a díjért, teljesen igaza van alelnök úrnak, hogy ez azért egy létező probléma. 
De hadd mondjam el, hogy akkor van lehetősége szabad foglalkozású vagy egyéb más 
munkavállalási feltételek mellett alkalmazni dolgozót, ami már nem elsősorban 
bérköltségként, hanem esetleg dologi költségként jelenik meg, ami persze természetesen 
ugyanúgy költség, de azért mégiscsak az ellátás körülményeit javítani tudja. 

Összességében: én csak megerősíteném Zombor képviselő úr szavait, hogy gratulálunk 
a tárcának, és azt hiszem, hogy talán ezt megerősítik az előzetes sajtóhírek is. Olvasgatva a 
törvényjavaslat elkészítése kapcsán megjelent különböző sajtó-megnyilvánulásokat, úgy tűnt, 
hogy talán kevesebb ellenérzés van, már eleve a prejudikált vélemény is egy picit pozitívabb 
volt, és ezt látom most megerősíteni. Azt hiszem, hogy ez a helyes, mert mint ahogy már több 
szájból elhangzott, hogy az egészség bizonyos értelemben a politika fölött áll, úgy gondolom, 
hogy nekünk is felül kell emelkedni a politikán, nekünk magunknak is, és személyesen is 
felelősséggel tartozunk a választóknak is, mint egészségügyi dolgozók, a ránk bízott 
betegeknek is, és ennek a pozitív hatásait kellene érzékeltetni, mert csak így mehetünk előre. 
Természetesen van egy minimálisan elvárható előrelépés, van egy reálisan megvalósítható, és 
lenne persze egy optimális, egy ideális. Azt hiszem, hogy azért ez a mostani javaslat a 
reálishoz közelít vagy a reálist célozza meg, és azt hiszem, hogy ezzel kell nekünk is dolgozni 
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és azonosulni és ezt kellene továbbvinnünk. Egyébként én a magam részéről alkalmasnak 
tartom általános vitára ezt a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még az igényeket felmérném. Heintz képviselő úr, majd 

Kiss képviselő úr, és attól tartok, hogy nehogy válaszadás nélkül és esetleg szavazás nélkül 
maradjunk, tehát én csak szeretném mindenkinek felhívni a figyelmet, hogy tényleg nagyon 
röviden, államtitkár úrnak el kell mennie. Először Kiss képviselő úr! 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Én nagyon rövid leszek, én a 

konkrétumra térek ki, én is mondhatnék dicsérő szavakat, de úgy gondolom, hogy a 
mindennapi élet szülte ezeket a módosításokat. 

Az egyik a 123. §-ban, ahol tulajdonképpen arról van szó, hogy az egészségügyi 
államigazgatási szerv engedélyével és a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság 
jóváhagyásával lehet a személyi jogot átruházni. Én ezt kérdezném, hogy mi indokolta ezt. 
Ami a kérdésem, hogy tulajdonképpen a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság 
jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy valaki a gyógyszertár működtetésére jogosító személyi 
jogát átruházza, hogy mi indukálta ezt a törvénymódosítást. Tehát a 123. §. A másik pedig, 
próbáltam itt értelmezni a 31. és a 32. §-t, helyettes államtitkár úr, mert itt mind a két 
paragrafus ugyanazt módosítja, és erre kérnék magyarázatot, mert ezt nem tudtam értelmezni, 
de biztosan választ kapok. Ennyi az egész. Köszönöm. 

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

Szintén röviden: a félig teli, félig üres pohár esetét azért ma meghallgattuk a béremelés 
kapcsán, és nincs már itt Garai képviselő úr, de ezt tisztázzuk már, és ne felejtsük el, amikor 
bármiről beszélünk, hogy egy nagyon szigorú eljárás folyik Magyarország ellen, amelynek az 
akut pénzügyi következményeit most láthatjuk. 

Az egyetlen ágazat, ahol nem bérbefagyasztás, hanem bérfejlesztés lesz, ezt vegyük 
nagyon komolyan, mert a kötelességszegési eljárással szemben Magyarország ténylegesen 
úgymond tehetetlen, ha az bekövetkezik. 

És akkor ténylegesen a következő jó néhány évet, másfél ciklust megnézhetjük 
magunknak, mert nagyon komoly gondok lesznek. Ezért ez a bérfejlesztés nem azt jelenti, 
amit, hanem sokkal többet. 

Elhangzott ez a daganatos halálozás 41 százaléka. Itt szakmai tévedések sokaságát 
hallgathattuk szerintem több esetben is. Egy dolgot kell tisztázni: van prevenció az adott 
országban vagy nincs, van betegségtudatos magatartás vagy nincs, mert ezek különböztetik 
meg alapvetően a magyarországi helyzetet az európaitól, és ez nem a magyarországi 
ellátórendszernek, magyarul: a kórházi daganatellenes kezelésnek a különbözősége, 
gyengesége vagy várólistája, mert szó nincs erről. Ezeket már szerencsére helyre tudták tenni 
az elmúlt három év alatt, hanem arról van szó, hogy mire a beteg odakerül, addigra késő. 

Ez azért alapvető különbség, és igenis, a védőnőknek, a háziorvosoknak, a 
prevenciónak itt van óriási szerepe. Reméljük, hogy ezt majd egyszer a jövőben sikerül helyre 
tenni, mert itt tényleg van hiányosság. 

Amit még fontosnak tartanék elmondani: az, hogy ha a gyógyszerbiztonsági törvény 
szóba kerül, akkor nem mernénk-e módosító javaslattal a nikotint, mint kedvenc szerünket 
beletenni ebbe? Ezt azért mondom, mert itt komoly zűrök vannak, egy törvény meg van 
nyitva, ha jól érzékelem. Magyarul: ha a nikotin tudjuk, hogy gyógyszer, de azt nem tudjuk, 
hogy hol forgalmazható akkor ezek után. Csak kérdésként merül fel egy baráti, ebéd előtti 
rövid szösszenetként, hogy nincs-e itt az ideje, merthogy egyre nagyobb a zűr a piacon, amit 
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érzékelnek és érzékelünk is. Gyakorlatilag egy halálos méreggel megy a szórakozás az 
interneten és mindenfelé a világon. Ha a törvény meg lenne nyitva, mint aki ebben 
füstölögtem egy másfél-két évvel ezelőtt, államtitkár úrnak szívesen javasolnám, hogy 
valamit ez ügyben tegyünk. 

A külföldi és a magyar betegek ellátásában még egy nagyon fontos dolog, nem esett 
róla szó, hogy úgy mondjam, félig székely módon nem mondta ki senki, hogy ezt most 
megteszem. Az alapvető probléma nem azzal van, hogy Magyarországra jönnek a külföldi 
betegek, hanem azzal lehet probléma, és erre kellene odafigyelni, hogy a magyarországi 
tehetősebb réteg fogja elvinni a tb-befizetésének azon részét, ami mondjuk az ő 
csípőműtétéhez szükséges, mert lehet, hogy Bécsben a csípőműtét kétszer annyiba kerül, de 
ehhez az illető beteg el fogja vinni a Magyarországon fizetendő összeget, és a többit zsebből 
fizeti. 

Tehát ez az, amire figyelni kell, a törvény megvan, októbertől hatályos a történet, tehát 
itt kell valamit rendbe tenni. Pontosan azért, hogy itt lesz, ahol a várólista dönt, hogy az adott 
várólistán túl kell tudni figyelni, erről nem esett igazából szó, de azt javasolnám, hogy ha erre 
kaphatnánk valami biztatást vagy esetleg politikai támogatás kell ahhoz, hogy ezt az 
államtitkárság meg tudja tenni, mert itt érzek egyedül veszélyt. 

Arról pedig majd egy másik alkalommal, ha ez szóba kerül, akkor én is szívesen 
kérdeznék, hogy a most már állami tulajdonban lévő kórházaknál, akik megyei jogú és 
rendkívül jól felszerelt kórházak, és bizony, forráshiány miatt nem tudnak száz százalékon 
pörögni adott esetben, mert nincsen kapacitásuk, ők hogyan tudnák esetleg pontosan a helyi 
betegek ellátása érdekében bevételezés céljából esetlegesen fogadni ezeket a betegeket, illetve 
olyan országokból érkezőket is, amelyek nem tagjai az Uniónak. 

Zárómondatként: én hét évvel ezelőtt, amikor képviselő lettem, akkor kaptam egy 
papírt, hogy töltsem ki, hogy milyen bizottságban kívánok dolgozni. Nem írtam be az 
Egészségügyi bizottságot, mert rettentő módon elegem volt már akkor több mint 20 éve 
orvosként az egészségpolitikusokból és az egészségpolitikából. 

A rendszer persze idehozott, és azt kell mondanom, itt lassan búcsúzva a parlamenttől, 
hiszen jövőre én már nem indulok, hogy most érzem azt, hogy volt értelme. Tehát hogy ez az 
első olyan saláta, mi is mondtunk mindent, hogy ebben a salátában giliszta van, mindent 
mondtunk, tehát amit lehetett, amit korábban prezentáltak és legyártottak, itt koherenciát 
lehetett benne érezni, a 9 törvény hiába 9 törvény, érzi az ember azt, hogy egy irányba húz. 
Remélem, hogy az én volt és jövőbeli kollégáim, az orvos kollégáim és a nővérek 
valamennyien mindennek valóban megérzik egyszerű, csak szakmában dolgozóként is a 
hatását, mert az irány most már úgy tűnik 7 év után, hogy talán jó lesz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Alelnök úr egy mondat, és utána válaszadás. 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Azt szeretném megkérdezni, lehet, hogy a kérdés 

naivnak tűnik, hogy a 90-egynéhány milliárdos zárolás, amit Varga miniszter úr bejelentett, 
mennyiben érinti az egészségügyet és netán ezt a törvényt, illetve ennek az anyagi vonzatait? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 

Dr. Szócska Miklós államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) válaszai 

DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Hadd emeljem ki, külön megköszönnöm Iván, Zombor és Heintz 
képviselő urak hozzászólását, és különösen a munkatársaim, a kollégáim nevében. Tehát 
mindegyikben volt egyfajta olyan intuitív megérzése annak, hogy milyen jellegű az a munka, 
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amit végzünk kollégáimmal. Ez az elismerés a rendszerezést elvégző, az aprómunkát mögé 
tevő kollégáknak szól, úgyhogy bízom benne, hogy minden kollégának, helyettes államtitkár 
asszonynak, helyettes államtitkár úrnak és a főosztályvezető kollégáknak talán erőt ad, hogy 
azt, amit csinálnak, továbbvigyék. 

Én is hadd csatlakozzam Iván képviselő úrhoz, ha van néhány ember, akit én így 
figyelek, és azt mondom, hogy ha 80 éves koromban fizikailag, szellemileg így bírom, akkor 
azt fogom majd mondani, hogy megcsináltam. Tehát isten éltesse professzor urat sokáig! 

Még Iván professzor úr hozzászólásához: az az igazság, hogy ez a Katéter-Mónika, a 
digitális térképünk, ahol a térkép tulajdonképpen egy hosszúsági, szélességi koordinátával 
több adat, ez lehetővé teszi ezeknek a relációs összefüggéseknek az elemzését. Tehát ha 
megvannak ezek a radon, arzén, stb. adatbázisok, erre a morbiditási statisztikákat már rá 
tudjuk rétegezni. Tehát ezeknek a kutatásoknak nagy lendületet fog adni az e-Health. Fel is 
írtam magamnak, hogy kiadom feladatnak nekik, hogy ezeket kössük be. 

A finneknél láttam egy nagyon érdekes digitális térképet, ez a májcirrózis térkép volt, 
az Oroszországgal való határátkelőhelyeken vörösen lángolt a térkép az olcsó vodka miatt, ezt 
csak így a poén kedvéért muszáj volt elmondanom. 

Az uniós betegek ellátásával kapcsolatban: értelemszerűen engedélyezni kell a 
külföldön igénybe vehető ellátásokat, tehát ez mindenképpen egy korlátot tesz. Az 
információáramlás, a betegbiztonság nagyon alaposan bekorlátozta, 1 százaléknál uniós 
szinten nem nagyobb a betegek migrációja, tehát ez egy hosszú folyamatnak az első lépése. 
Mi magunk is egy elfojtott szabályozással, hogy ne legyen egy váratlan eszkaláció, úgyhogy 
ebből a szempontból megnyugtatnám a kérdezőket. 

Kérdés volt az 50 milliárd. Ne felejtsük el, hogy tavaly a múlt évi tartalékok miatt 
előre tudtuk hozni az alapellátás 14 százalékos finanszírozás-emelését, aminek erre az évre 
van egy 8 milliárdos áthúzódó hatása. Stabilizálnunk kellett a gyógyszerellátó rendszert, 
elsősorban a vidéki kispatikákat, a szolgáltatási díj elsősorban nekik kedvez, ez egy 4,5 
milliárdos tétel volt. A sürgősségi ellátórendszerben a sürgősségi osztályok kiemelt díjai, a 
koraszülöttmentés, ez kiadja azokat a tételeket, amelyek az ez évi pluszforrásból vannak, tehát 
ennek nagy része bér, bérjellegű vagy kritikus ellátáshoz kötődő juttatás, ami megint csak az 
osztályok fenntarthatósága részben a bérhez is hozzájárul. Tehát az 50 milliárd forinttal 
tételesen el tudunk számolni. 

Visszatérek még a bérre. A várólistákkal kapcsolatban több hozzászólás elhangzott, 
akár a bér kapcsán. Azt tudom mondani, hogy az első nagy lépést megtettük a központilag 
kezelt várólisták felállításával, az OEP-es kollégák a megmondhatói, hogy már látjuk azt, 
hogy hány beteget műtenek várólistán kívülről, hány várólistáról műtött beteget nem 
jelentenek le, tehát egy radikális tisztítás előtt áll a várólista. Miniszter úrral egy várólista-
kezelő programra készülünk, úgyhogy ezzel még a bizottság elé kerülünk, valószínűleg még 
ebben a parlamenti időszakban. 

Azt hiszem, hogy nagyjából mindenre válaszoltam. Akkor menjünk a bérre. Nagyon 
köszönöm a hozzászólást, hogy a konjunktúrában más bért emelni vagy 300 milliárdos 
többlettel rendelkező büdzséből könnyű bért emelni, ugyanakkor hozzá kell tennem, és hogy 
aztán hogy inflálódott el, azt is végig kell gondolni. Most pedig egy 2 százalék körüli 
inflációs környezetben történik ez a béremelés, tehát a reálértékét is nézni kell, egy 
rezsicsökkentés mellett is nézni kell, hogy ez a pénz most többet ér, mint akár tavaly ért 
volna. 

Nagyon fontos azt látni, hogy ez egy sorozat. Tavaly mondták, hogy ha lesz folytatása, 
akkor ez jó. Kérem, hogy azt lássa mindenki, hogy mi a forrásteremtés ciklusától a 
bérbeavatkozásig dolgozunk, és követjük azt, hogy egyik évben mit csináltunk, és mit kell 
tennünk a következő évben. Tehát tudtuk, hogy a diplomás ápolóknak kell most 
következniük, és tudtuk azt, hogy a minimálbéremelés miatt megint összecsúszott a bértábla. 
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Tehát ez a mostani béremelés megint egy kicsikét széthúzza ezt a bértáblát, úgyhogy 
megyünk tovább ezen az úton, dolgozunk azon, hogy jövőre is meg tudjuk tenni a következő 
lépéseket. 

Az alapellátásra félre van téve a forrás, nagyobb is, mint amit alelnök úr mondott, 
ugyanakkor azt szeretnénk, hogy ott egy alapellátási szakmai programmal, népegészségügyi 
kezdeményezésekkel együtt beszéljünk arról, hogy a finanszírozás-emelés lépését megtegyük. 

Itt hadd javasoljak tényleg egy kommunikációs irányváltást, mert én tudom, hogy egy 
ellenzéki párt nem szorul egy kormánypárti államtitkárnak a politikai kommunikációs 
tanácsaira, de én őszintén mondom, hogy amíg ezt fogják mondani, hogy kevés meg nincs, 
ezek olyan magasan szálló labdák, amiket én így röpködve fogok lecsapdosni. Tehát tényleg 
ez nekem egy könnyű célpont. Tehát úgy gondolom, hogy ha nekem akarnak segíteni abban, 
hogy begyűjtsem az elismerést azért, hogy mit csináltunk a kollégáimmal, akkor jó úton 
haladunk. De még egy dolgot hadd ajánljak a figyelmükbe, amikor a kommunikációt végzik, 
és itt most már tényleg nem is arról van szó, hogy az alapellátás nem kapott, meg ő nem 
kapott, meg ő nem kapott, hanem már olyan számítások vannak, amin az én nyolcadikos fiam 
- igaz, hogy ő szeret tanulmányi versenyekre járni - jól szórakozna. Tehát az, hogy x+40 vagy 
x+41, az több, mint az x. Ez egy borzasztó egyszerű egyenlet, és akkor most tulajdonképpen 
ezt helyettesítjük egy y-80-as egyenlettel. 

Tehát lehet, hogy itt egy ilyen nagyságjelet fel lehet állítani, de ezt nem lehet 
összehasonlítani. 

Ami miatt ebbe egyáltalán belefogtam, hogy politikai kommunikációs tanácsokat 
adjak önöknek, az az, hogy arra is kell gondolni, hogy a társadalom hogyan ítéli meg azt a 
kivételezett csoportot, nevezetesen az egészségügyieket, akinek van béremelés. Ha mi a nagy 
szükség esetén azt mondjuk, hogy ez nem elég, ez kevés, ez semmi, sőt amikor kapunk, akkor 
elveszünk, akkor a társadalom azt mondja, hogy na, hát akkor… Ugyanakkor pedig mindenki 
tudja, tehát itt az asztal körül ülve mindannyian tudjuk, hogy az egészségügy mennyire alul 
volt ezen a bérszínvonalon, és hogy a kormány azért ad ennek ekkora prioritást, hogy minél 
előbb felhúzza. 

Tehát tisztelettel mondom, hogy nekem könnyű dolgom van ezekkel az érvekkel, és 
nem is kell nagyon erőlködnöm. De őszintén mondom, hogy az egészségügy általános 
társadalmi megítélését, az orvostársadalom általános társadalmi megítélését kockáztatja az, 
amikor a „van” és az „adok”-ból a „nincs” és az „elveszek” egyenletét vezetjük le. 

Tisztelettel kérem, hogy akkor mondják azt, hogy mi többet adnánk, tehát ebben már 
ugyanúgy megvan a kritika, de mégsem teszi kockára ezt a nagyon fontos, és azt tudom 
mondani, hogy politikai kurzusoktól független feladatot, hogy motiválni tudjuk az 
egészségügyben dolgozó ápolóinkat, orvosainkat. Elnézést, hogy ilyen hosszan taglaltam ezt a 
kérdést, csak ezt akartam mondani. 

Azt hiszem, én minden lényeges pontot kiemeltem, szerintem helyettes államtitkár 
úrnak még volna néhány válasza. 

 
ELNÖK: Helyettes államtitkár úr! 

Dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
válaszai 

DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Igen, amik ezeken a témákon felül hangzottak el, és én is nagyon köszönöm az Iván 
professzor úr által elmondottakat. Régen éreztem magam az egyetemen, és olyan jó érzés volt 
megint egy kicsit magamat fiatalnak is érezni és tanulni is. Hadd tegyem hozzá, hogy amit ő 
felvetett és az egész jogszabálycsomagra is ez már igaz, ezt a múltkor a Figyelő 
kongresszuson 30 percen keresztül próbáltam összefoglalni, hogy mi minden feladat vár a 
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következő ciklusra. Ez a jogszabálycsomag a törvénycsomagnak egy nagyon jelentős része, 
már a következő ciklust masszívan fogja érinteni, tehát a határon átnyúló ellátás kérdése 
nagyon masszívan, és amit ő felvetett, az ivóvíz-minőségi program, aminek nagy nehezen 
most úgy tűnik, hogy az arzén, a fluor tekintetében nekimentünk és óriási hajrában uniós 
forrásokkal próbáljuk ezt rendbe hozni, annak a következő lépése – ki se merem mondani – az 
ólommentesítés lesz. Ugyanúgy az onkológiai és egyéb okokból, a magyar ivóvízhálózat 
minősége, a több százezer folyókilométer ólomcsövek mentén, ami itt következik, az azért 
egy izgalmas feladat lesz, uniós implementáció mentén. De sok ilyen elem van ebben a 
jogszabálycsomagban, és köszönöm, hogy ő ezt kiemelte. 

Nagy Kálmán képviselő úr két olyan témát vetett fel, amit én említettem meg. Az 
egyik a magzati élet védelme kapcsán ez a törvény most csak egyetlen mondat kedvéért van 
egyébként kinyitva, az persze nem jelentéktelen dolog, az, hogy valóban, ahogy ő mondta, a 
várandós gondozást szabályozó rendeletnek a címe is megváltozott, a tartalmában pedig a 
korábbi terhesgondozás helyett ez a szó folyamatosan a várandós szóra cserélődik. Tárcán 
belül eldőlt, hogy hosszú távon a jogszabályokban ez a folyamat menjen végbe, és a 
felhatalmazó rendelet korábban, még most is terhesgondozásról szól, tehát önmagában 
technikailag össze kellett varrni a törvényi felhatalmazást a jogszabályalkotásra, a rendelet 
most már új címével. 

De ennél azért valóban több van ebben a jogszabály-módosításban, hiszen a tartalmi 
izgalom az a kérdés, hogy hogyan tudjuk a szerepeket a szülész-nőgyógyász szakorvos, a 
védőnő és a szülésznő között elvarrni. Európában nyilván a nem kis részben ismert, sokkal 
inkább és gyakrabban igénybe vett szakdolgozói tevékenység aktivitása igen jellemző ezen a 
területen, és Európában irányelv szerint is gyakori az, hogy szülésznő is végezhet vagy egyéb 
jól képzett szakdolgozó várandósgondozást. A jogszabály ezt az európai uniós átvezetést 
próbálja elvarrni a magyar körülmények között, hogy mik azok a rizikómentes esetek, amikor 
a szülésznő teheti ezt meg, és valóban pontosítja a három említett szereplő szerepeit, amiben 
például a dohányzásról leszoktatás vagy legalábbis az arra való figyelemfelhívás egy masszív 
kérdés, mert sajnos, hiába indultunk meg ezen az úton, nyilván minden szinten és minden 
fórumon, TÁMOP és egyéb forrásokkal újra elő kell hozni. 

Ez a folyamat számos olyan kérdésre rámutat, valahogy most a nőgyógyászati 
szakmában koncentrálódtak a dolgok, az implantátum-regiszter kérdése szintén ennek a 
szakmának a tevékenységét érinti részben, az ismert folyamat is idekötődött, és a 
nőgyógyászati szűrés kérdése szintén azt gondoljuk, hogy az anyák, nők biztonságát szolgálja. 
Sajnos, a nagyon izgalmas kérdés szerintem a bőrgyógyászat kérdése a jövőben, ahol nem 
ritka, hogy megkerülik az állami rendszert különböző okokból, és az anonimitást kihasználva, 
a kontakt szűrést elkerülik a magánrendelések révén, ami azért tragédia, mert azt mondják, 
hogy a magyar fiatal párok esetében a 20 százalékos meddőség nagyrészt a krónikussá váló 
nemi betegségeknek köszönhető. Tehát amikor görcsölünk kétségbeesetten a meddőség-
kezeléseken, megint a prevenció volna az izgalmas, és ezeken a területen itt beavatkozni azt 
gondolom, hogy nem kérdés, hogy ezen az úton tovább kell menni. 

A 12 év alatti gyermekeknél a táppénz kérdésében nagyon jogos kérdéseket vetett fel 
képviselő úr. Mindenesetre azt hadd jelezzem, mint tudjuk, jelenleg is van finanszírozás erre a 
tevékenységre. Tehát van egyfajta adminisztratív és pénzügyi oldala is már ennek, hogy ha 
egy ilyen anya vagy apa bennmarad a gyermekével a kórházban, akkor a szolgáltató egy tört 
HBCS-értéken felveheti és az ellátását biztosíthatja. Ez tulajdonképpen lehetőséget teremtene 
arra, hogy akár az időtartamot detektáljuk, összekössük a kórházi adminisztrált időtartamot a 
táppénznél adminisztrált időtartammal. Ez felmerül, mint kérdés. 

Azért nem mertünk rálépni erre az útra igazán, mert ami viszont nagyon hiányzik a 
rendszerből, azok a feltételek, ahol ezeknek az anyáknak vagy apáknak a tisztességes 
elhelyezését biztosítani tudjuk. Tehát számos kórház már uniós fejlesztésekből vagy saját 
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forrásokból lépett ebbe az irányba, és gondolom, pont a gyermekonkológiák esetében ez egy 
nagyon masszív kérdés, ahol több hónapig küzdenek bent a szülők a gyermekeikkel, 
gondolom, ezt professzor úr tudja a legjobban. Miután viszont sajnos, számos más 
szolgáltatónál, még gyermekkórházakban sincs ez mindig megoldva, hogy méltó 
körülmények legyenek, az anyák különböző módszerekkel vannak ott a gyermekük mellett, 
tehát amíg ez a kérdés nincs elvarrva, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy ezt a fajta 
infrastrukturális kérdést is el kell varrni, akkor lesz ez a dolog kerek. Mindenesetre most 
legalább azt szerettük volna elérni, hogy valóban ne kényszerítsük ezeket a szülőket, akik akár 
a fentieket is vállalják, arra, hogy méltánytalan, egyéb megoldásokkal szabadságot, saját 
táppénzt hamis módon vegyenek igénybe, tulajdonképpen táppénzcsalást kövessenek el. 

Ez egy régi igény kezelése, de nagyon sok egyéb kérdéssel. Valóban az időtartam 
kérdése: az életkor korlátozása tekintetében nyilván még itt a jogszabály-módosítás vagy a 
továbbhaladás irányába ezt végig kell gondolni együtt, hogy az életkor kérdését - amit 
képviselő úr felvetett - pontosítsuk-e benne. 

Kiss képviselő úr kérdéseire válaszolva. Az egyik kérdés, hogy a 31., 32. §-nak 
nagyon hasonló a szövege, azért kis eltéréssel. Ennek az a lényege, amit próbáltam mondani, 
nem akartam belemenni az időszűke miatt abba, nagyon sok egyéb cikkely ismétli majd a 
szövegben önmagát azért, mert két folyamat követi egymást, és most egyszerre kell mind a 
kettőt elvarrnunk. Azt, ami idén hatályba lép július 1-jén, néhány hét múlva reményeink 
szerint, és azt, ami 2015. január 1-jén, és amikor az egyik hatálytalanná válik, akkor lép be a 
helyére a másik. A jogszabályban számos helyen így van, hátul egyébként, most megnéztem 
pontosan, a 141. §-ban vannak benne a hatályba léptető rendelkezések, ott megtalálja 
képviselő úr pontosan a különbségtételt, hogy pont a 31., 32. §-ban hogyan szól a kivétel 
szabály. 

A 123. §-nál pedig valóban a fő szándék az volt, hogy egy patikarendelés tapasztalatait 
próbáltuk - ahogy tettük már tavaly is – átvezetni, a valóságból érkezett inputokat a 
szabályozáson, és egy nagyon izgalmas kérdés volt az, hogy az ilyen esetekben, amikor a 
személyi jogos szereplő megváltozik, meddig tart az ő felelőssége és mikortól kezdődik az új 
személyi jogos gyógyszerészé, hiszen vita volt a felek között. Most ezt pontosítjuk, tehát 
igazából a (2) bekezdés volt ebben a lényeges, hogy mindaddig, ameddig a működést 
engedélyező módosító döntés meg nem születik, addig a korábbi személyi jogos gyógyszerész 
a felelős bármiért, ami a patikában történik. Fölötte viszont a kérdés az, amit inkább kiéreztem 
képviselő úr szavaiból, hogy a gazdasági társaság jóváhagyása miért kell hozzá. Hadd tegyem 
hozzá, amit ő nem tett szóvá, hogy előtte viszont az is benne van, hogy egészségügyi 
államigazgatási szerv engedélyével. Tehát ennek van egy szakmai működtető, egy biztonságot 
célzó eleme, hogy az ÁNTSZ ezt tudja kontrollálni, de azért a jelen helyzetben, amikor egy 
elég masszív átalakulás felé tart a gyógyszertári tulajdonlás kérdése, azért a gazdasági 
társasági jogot a tekintetben, hogy a gyógyszerészre vonatkozóan valamifajta jóváhagyással 
bír, azt nem lehetett kizárni. Tehát ezt próbáltuk itt elvarrni. 

A döntő igazából itt ennek az átmenetiségnek a rendezése volt, amire törekedtünk. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdéseket és a válaszokat. Elérkeztünk az általános 

vitára való alkalmasságra bocsátáshoz. Sok mindenki részéről elhangzott a bizottságban, hogy 
időnként felül kell emelkednünk politikai mivoltunkon vagy hozzátartozásunkon. Úgy 
gondolom, hogy minden hozzászólásnak van abban felelőssége, hogy az egészségügy 
különböző szereplői között az Egészségügyi bizottságnak az ország egészét illetően kiemelt 
szerepe van. A feszültség bármilyen jellegű keltése helyett inkább az egészségügy különböző 
csoportjai között lévő harmóniára való törekvés kell hogy legyen a mi munkánkban is, itt a 
parlamentben. 
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Értem ezalatt azt, hogy ez egy folyamatnak a része, a második része. Tudjuk, hogy 
fontosak az ügyeletek, tudjuk, hogy fontosak a hátterek, a gazdasági terület és minden egyéb, 
erre volt most lehetőség. Örüljünk ennek, ami óriási dolog, és úgy gondolom, hogy nagyon-
nagyon fontos és nagyon felelős mindenkinek a megszólalása e tekintetben. Én nem szeretnék 
itt semmiféle konfrontációba belemenni, államtitkár úr mondataival teljesen egyetértve ebben 
a kérdésben, ez egy óriási dolog és örüljünk ennek az eredménynek. 

Elnézést kérek, még alelnök úr a zárolással kapcsolatban tett fel kérdést, amire nem 
kapott választ. 

 
DR. SZÓCSKA MIKLÓS államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Semmilyen tekintetben az ebben a salátatörvényben foglalt tételeket nem érinti. Elsősorban 
adminisztratív jellegű zárolásokról van szó, és bízom abban, hogy az államháztartás 
egyensúlya úgy alakul, hogy ezek az ideiglenes intézkedések az év utolsó negyedévében 
történő elszámoláskor a pozitív oldalon fognak megjelenni. 

Tehát én egy mértéktartó optimizmussal viszonyulok ehhez, semelyikünk nem pánikol 
ebben a tekintetben. 

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az elhangzottak alapján feltenném szavazásra a kérdést, 
hogy ki az, aki az elhangzottak alapján általános vitára a törvényjavaslatot alkalmasnak tartja. 
Aki igen, igen szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Az általános vitára a jövő heti, keddi ülésen – mivel hétfőn Pünkösd van – hetedik 
napirendi pontként fog sor kerülni. A bizottság többségi előadót Hollósi képviselő úr 
személyében kíván állítani. Kérdezném, hogy kisebbségi vélemény megfogalmazására van-e e 
tekintetben igény. (Nincs jelzés.) Nincs.  

Garai képviselő úr nincs már itt, de most ezt nem ezért mondtam, mert azt mondta, 
hogy ő sem kíván kisebbségi véleményt ezzel kapcsolatban megfogalmazni. 

Annyit szeretnék még mindenképpen a minisztérium képviselőinek távozása előtt 
mondani, hogy a jövő héten kedden, 21-én, itt, a parlament épületében 10 órakor miniszter úr 
meghallgatására kerül sor. Praktikusan azért itt, az épületben, mert a képviselők könnyebben 
tudják a Parlament épületét a Szabadság térről megközelíteni, mint a Fehér házat. Miniszteri 
meghallgatás jövő kedden 10 órakor. Tudjuk, hogy ez esetleg bizonyos frakcióülésekkel 
ütközhet, de miniszter úr ezt az időpontot adta meg nekünk. 

Köszönöm szépen. Az első napirendi pont végére értünk. 

Egyebek 

Az egyebekben nekem egyetlen bejelentenivalóm lenne. Horváth Zsolt miniszteri 
biztos úr az albizottsági elnöki feladatairól lemondott, és a bizottság Hollósi képviselő urat 
szavazta meg a bizottság elnökének a múlt bizottsági ülésen. Horváth Zsolt nem kíván az 
albizottság tagjaként sem tevékenykedni, ezért a helyére Szalay főorvos urat, képviselő urat 
javaslom, hogy az albizottságba szavazzuk meg. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazatával 
erősítse meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Ezzel az albizottság összeállt, jó munkát kívánok! 
Köszönöm mindenkinek a részvételét a mai bizottsági ülést bezárom. Kiss képviselő 

úr, parancsoljon! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Nem akartam a napirend előtt az időt húzni, de ki kell 

hogy fejezzem azt a csalódottságomat, hogy a dohánytörvénnyel kapcsolatban, az utóbbi, ha 
jól emlékszem, három dohánytörvényben az Egészségügyi bizottság meg sem lett hallgatva, 
tehát nem is foglalkoztunk a legutóbbi dohánytörvény-módosításokkal. 
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A legutóbbit pedig mélyen sérelmezem, azt, hogy az Egészségügyi bizottság és az 
egészségügyi kormányzat nem foglalt állást az ügyben, hogy eddig egy szereplő volt a 
dohánytermékek értékesítésében érdekelt, ez pedig a gyártó volt. Most belépett egy olyan 
szereplő, aki a kiskereskedő. Tehát úgy gondolom, hogy egy 11,1 százalékos kiskereskedelmi 
árrés egy nagyon erős ösztönző erő, és mélyen sérelmezem azt, hogy az Egészségügyi 
bizottság ebben a kérdésben nem foglalt állást, és a legutóbbi, még egyszer ismétlem: három 
dohánytörvényben semmilyen módon nem szólaltunk meg, sem az egészségügyi kormányzat, 
sem pedig az Egészségügyi bizottság. Ezt kívántam szóvá tenni. 

Tehát a legközelebbi újabb dohánytörvénynél - és itt nem térek ki a koncessziós 
mutyikra, hanem csak az egészségügyi vonatkozású részeire - ezt mindenképpen szóvá 
kívánjuk tenni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm képviselő úr észrevételét, és ezt a megfelelő fórumokon 

nyilvánvalóan felvetem. Államtitkár úrék, a tárca hallotta, ennek megfelelően nyilvánvalóan 
kikérjük a megfelelő részét, amennyiben erre igény van. Köszönöm szépen. 

Ezzel a bizottsági ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 03 perc)  
  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  

 
 


