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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 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 
27-ei, hétfői, fél 10 után tíz perccel kezdődő ülésén. A napirendi pontok és remélhetőleg a 
bizottsági és bizottsági módosító javaslatok mindenki előtt ismertek. Egyetlen napirendi 
pontunk van, az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat, mely T/11107. számon lett benyújtva, a módosító javaslatok és 
bizottsági módosító javaslatok megvitatása első helyen kijelölt bizottságként. A 
törvényjavaslat általános vitájára csütörtökön, az éjszakai órákban sor került. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Aki a napirendi pontot elfogadja, az 
kérem, hogy kézfelemeléssel erősítse meg! Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm, 
szépen, egyhangú. 

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

A módosító javaslatokból 26 módosító javaslat áll rendelkezésünkre és 7 bizottsági 
módosító javaslat. Engedjék meg, hogy a kormány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
egészségügyi államtitkársága részéről tisztelettel köszöntsem Cserháti Péter helyettes 
államtitkár urat és munkatársait, mindenkit, aki megjelent, munkánkat figyelemmel kíséri, a 
köztestületi kamarák jelen lévő vezetőit, és rá is térnénk a napirendi pont tárgyalására. 

Szeretném helyettes államtitkár úrtól megkérdezni, hogy kormány- vagy 
tárcaálláspontot hallhatunk-e a módosító javaslatok kapcsán. 

A módosító javaslatok megvitatása 

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

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen mindenki megindokolhatja a módosító 

javaslatokat. Nem vagyunk időszűkében, de azt szeretném jelezni, hogy második 
bizottságként a Fogyasztóvédelmi bizottság is kikérte a törvényjavaslatot, ahol helyettes 
államtitkár úrnak szintén van megjelenési kötelezettsége. Így rá is térünk a módosító 
javaslatok tárgyalására. 

A május 24-ei ajánlástervezetből dolgozunk. Az ajánlástervezet 1. pontjában, 
összefüggés nélkül, a 15. számú módosító javaslat, Kiss és Gyenes képviselő urak javaslata: 
progresszivitási szintjük nem az egyes szakmáknak, hanem az azokat gyakorló ellátó 
intézményeknek van. Csak a rövidített tartalmát emeltem ki. Gyenes alelnök úr! 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Ahogy elnök úr el is 

mondta, gyakorlatilag véleményünk szerint nem a szakmáknak van progresszivitási szintjük, 
hanem az adott szakmát ellátó intézménynek van különböző progresszivitási szintje. Ezért ezt 
tartalmazza a módosító. Köszönöm. 

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

Érteni értjük a jobbító szándékot, de azért annyiban nem értünk vele egyet, hogy maga a 
javítandó bekezdés a javaslatban úgy kezdődik, a c) felvezetés, hogy az egészségügyi 
szolgáltató valamennyi szervezeti egységére vonatkozóan külön-külön. Ezek után beírni a 
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szakmákat gyakorló intézményeket, egy kicsit furcsa, mert egy jóval magasabb szintre 
helyezzük, de ellentmondásossá válik maga az indoklás is. 

A szakmák progresszivitását a minimumfeltétel-rendelet tartalmazza, viszont a ca) 
pontban szépen leírja, hogy az engedélyezett egészségügyi szakmák a hozzájuk tartozó kóddal 
és az ellátási forma megnevezésével stb., és ezek után folytatja a cc)-vel, hogy a szakma. 
Tehát nekem mondjuk összeállt a kettő így, hogy ugyanazt az a) bekezdést folytatjuk a cc)-
ben, de önmagában nem fogadnánk el a javaslatot a fenti ellentmondások miatt. Egy picit itt 
esetleg pontosítva ezt a kérdést, hogy az adott szakmát gyakorló osztály, mert igazából 
osztályokról beszélünk lényegében, vagy különböző, a diagnosztika esetében más típusú 
szolgáltatóról, még egy pontosítással, de így szerintünk ezt most nem tudjuk elfogadni a 
fentiek miatt. 

 
ELNÖK: És kapcsolódó bizottsági módosítóval? 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Megnézzük ezt az apró pontosítási igényt, hogy akkor magában a bekezdésben a „szakma” elé 
esetleg be tudunk-e valami pontosító szót szúrni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a tárca a jelenlegi formájában most ezt így nem 

támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki 
ebben a formában nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. Köszönöm szépen. Nem kapta meg az egyharmadot. 

Az ajánlástervezet 2. pontjában a 16. számú módosító javaslat Kiss és Gyenes 
képviselő urak javaslata, a módosítás lényege, hogy a közfinanszírozott közszolgáltatásban 
részt vevő egészségügyi szolgáltatókról tudni kell, hogy átlátható szervezetek-e. Kiss 
képviselő úr! 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Úgy gondolom, hogy ezt nem kell indokolni, mert az 

előző törvényekből következik, tehát hogy csak az kaphat közfinanszírozást, aki átlátható 
szervezet. Tehát ez érthető. 

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

Igen, a szándékot megint értjük, de egyrészt azért az a probléma, hogy az átlátható definíció 
így nem nagyon szerepel a jogalkotásban. Mi is elsőként, több más ágazat közül indítottuk el 
először a gyógyszertárak, majd később az egészségügyi szolgáltatók esetében, egyébként az is 
hiányzik, hogy a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató, nyilván a magánszolgáltatás 
esetében ez más egy picit, ahol nincs állami forrásbevonás. Tehát eleve ott is, magát az 
átlátható szervezet definíciót, amit az Ebtv. egyébként használ, azt a tavaly elfogadott nemzeti 
vagyontörvényre építi, tehát van egy hivatkozás, ami innen hiányzik. 

Tehát ennek formai akadálya is van, hogy ezt támogassuk. Gyakorlatilag pedig 
egyébként azt mondjuk, ahogy maga a képviselő úr is mondja, hogy jelenleg itt az OTH, tehát 
a nyilvántartó szerv feladatait soroljuk fel, miközben ez OEP-feladat. Tehát az OEP csak 
azzal az Ebtv. szerinti szervezettel köthet közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást, aki a 
nemzetivagyon-törvény szerint átláthatónak minősül. 

Tehát szerintünk ez olyan kizáró ok, ez egy egészen másfajta funkció és másik 
szervnél van, amelyik itt az OTH közhiteles adatnyilvántartásánál nem indokolt, hogy 
feltüntetésre kerüljön, mert azt egy másik helyen, egy másik szervezet teszi és végzi. Ezért 
nem támogatjuk a javaslatot. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Garai képviselő úr! 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen. Ez egy valódi, létező 

probléma, amit helyben, Kiskunfélegyházán megoldottunk. Tehát elképzelhető, hogy 
mondjuk nem ezekkel a szavakkal, tehát az előbb is volt egy ilyen, hogy kapcsolódó módosító 
javaslattal, de az alapelvvel többek között azért értek egyet, mert nálunk volt egy olyan 
gyakorlati probléma, annak idején Halász államtitkár úr írt is egy hivatalos levelet, a honlapon 
megtalálható, hogy Kiskunfélegyházán soha nem kell államilag finanszírozott szülészet, csak 
magánszülészetet telepítsünk oda. 

Akkor különböző háttérinformációk alapján odajött volna egy cég, és itt az van, hogy 
átlátható. Azért lett átlátható, mert elnézést kérek a kollégáktól, de nekem mindenhol vannak 
kedves ismerőseim, szakmai ismerőseim, még barátaim is, minden információt megkapok 
tőlük, és kaptam egy olyan háttérinformációt, és szó szerint ez volt a cégnek a 
nyilatkozatában, hogy Kiskunfélegyházán semmiféle OEP-finanszírozású egészségügyi 
ellátást nem kellene csinálni, hanem csak magánellátást. 

Tehát nyilvánvalóan, ha odatelepítettük volna őket, akkor még nagyobb baj lett volna. 
Tehát azért ilyen háttérinformáció alapján aztán elzavartuk őket a fenébe, mert még egy 
TIOP-os 177 millió forintos pályázatot is elbukott volna a városunk emiatt, hogy ha ők 
odajöttek volna. Tehát én azt mondom, hogy itt először is mindenki tisztességes és jó 
szakember, ez most nem ránk vonatkozik, de azért vannak olyan cégek és olyan szituációk, 
amikor azért a teljes átláthatóságra szükség van, mert utána nemcsak magunkat járatjuk le, 
hanem esetleg a betegekkel is kiszúrunk.  

Tehát akkor megint azt tudom mondani, mint az előzőnél, hogy ha valamilyen formai 
probléma van benne, akkor az oldjuk meg és legyen azért átlátható minden olyan cég, amelyik 
bele akar települni az egészségügybe. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr, van-e kiegészítenivaló az 

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

Fenntartanám a korábbiakat, azt gondolom, abban mindannyian egyetértünk, hogy az utóbbi 
egy-két évnek ez a tendenciája nagyon pozitív, hogy elindultunk ebbe az irányba, és ez 
mostanában indult be, de még egyszer: itt nem szívesen kevernénk össze a két szervezet 
funkcióit, tehát az OEP és az OTH funkcióit. Ez egy OEP-feladat, az OEP-nek kell elvégezni, 
az OEP-nek kell döntést hozni, ennek alapján furán nézne ki és elég sok egyéb helyen kellene 
hozzányúlnunk akkor a két szervezet közötti adatforgalomhoz, hogy ha ezt meglépnénk. 
Véleményünk szerint ez az OEP feladata, ezt az Ebtv. jelenleg is jól szabályozza, bár a 
szándékot értjük, de szerintünk ezt a mostani rendszer is kiszolgálja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca nem támogatja a jelenlegi formájában. 

Kérdezem, ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Nem kapott 
egyharmadot sem. 

Az ajánlástervezet 3. pontjában, összefüggés nélkül, a 18. számú módosító javaslat 
Kiss és Gyenes képviselő urak javaslat, a módosítás szerint szükséges az engedélyes nevének 
közhiteles nyilvántartása is. Képviselő úr! 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Úgy gondolom, hogy ha valaki, tehát nem értem 

egyrészt, hogy miért ne tudjuk meg az engedélyes nevét. Tehát ott van az alkalmazási 
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engedély száma, a technológia megjelölése, tehát akkor miért ne tudjuk meg a nevét? Az 
önmagának az engedélyesnek is biztonságot nyújt. Lesz még ilyen hasonló módosító. Tehát 
ha valaki utána kíván nézni annak, hogy ki szolgáltatja az ivóvizet, a meleg vizet, és majd 
még a többi paragrafusban lévőket, akkor miért ne tudjuk az engedélyes nevét? 

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

Érdekes, hogy a módosítók többsége tulajdonképpen a jogszabálycsomag egy szatelit 
témájához kapcsolódik, a közhiteles nyilvántartáshoz, hiszen sorban egymás után ezek a 
kérdések mind ehhez kötődnek. Itt azt tudom mondani, hogy a közhiteles nyilvántartás 
kérdése nemcsak a mi ágazatunkat érinti, hanem az államháztartás összes elemét egy központi 
rendszer mentén. Nálunk és máshol sem ritka az, hogy magánszemélyek, illetve intézmények 
keverednek egy-egy nyilvántartásba, és a jelen szabályok szerint a név kiemelten védett 
adatnak számít, de a KIM által kiadott útmutató alapján készül mindenhol, más ágazatoknál is 
ez a közhitelessé minősítés bevezetése törvényekben és kormányrendeletekben, és ebben az 
szerepel, hogy a név a fentiek miatt védett adat és nem szerepelt ilyen nyilvántartásokban.  

Nyilván az összes többi adatból egyébként közvetve vissza lehet keresni az 
engedélyre, abban a pillanatban, aki az engedélyt az engedélyszám alapján egy probléma 
kapcsán bekéri, ezt vissza tudja keresni, de az ágazati kompetenciát meghaladó szabályok 
szerint a név – és ez később is válaszom lesz több helyen az észrevételekre – nem szerepelt 
ebben a nyilvántartásban. Ezt tudom erre válaszolni, és nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja a módosító 

javaslatot. (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. Nem kapott egyharmadot sem. 

Az ajánlástervezet 4. pontjában, összefüggés nélkül, a 25. számú módosító javaslat 
Kiss és Gyenes képviselő urak javaslata, a módosító javaslat a népegészségügyi termékadó 
hatálya alá tartozó termékek esetében is bevezeti az egészségügyi bírságot. Képviselő úr! 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Úgy gondolom, hogy azok a termékek, amelyek a 

népegészségügyi termékadó alá tartoznak, itt mondjuk főleg az energiaitalokra gondoljunk, 
nagyon fontos ezeknek a készítményeknek az ellenőrzése. Tehát az, hogy most mennyi 
koffein van egy energiaitalban, azt hiszem, nem lényegtelen kérdés. Nyilvánvaló, ha egy pár 
milligrammal többet tesznek abba az energiaitalba, jobb lesz a hatása, a költséget nem növeli 
az energiaital gyártásánál, tehát ez szerintem egy fontos kérdés, hiszen eleve akár egy 
gyógyszernek minősülő hatóanyag is szerepel ezekben a termékekben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A tárca álláspontja? 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Megint egy kicsit a múltból megörökölt problémával állunk szemben, miszerint az előző 
időszakban megtörtént az élelmezés-egészségügy és a táplálkozás-egészségügy 
különválasztása és két külön szervezethez került jelenleg. Az ilyen típusú, tehát a konyhai 
tevékenység előtti szakasz ellenőrzését, mint tudjuk, a Vidékfejlesztési Minisztérium alá 
rendelt NÉBIH, tehát a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal egységei végzik tudomásom 
szerint, tehát igazából ez az ő jogkörük. Ezért nem nagyon van nekünk módunk az elég 
stabilan fixált rendszerben ebben most itt ennek kapcsán módosítást elérnünk, és mondjuk 
ebből a körből, amit neki ellenőriznie kell, tehát gyártás, összetétel, fogyasztás, tehát utólagos 
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OTH-kompetenciáról van szó, ebből csak azért kivenni, bár teljesen érthetően az ilyen típusú 
termékeket nem tudjuk, nem nagyon lehet. Tehát ezért nem tudjuk támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca nem támogatja. Nagy Kálmán professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Ez a korábbi ciklusban is probléma volt, helyettes 

államtitkár úr. Nem mindig értettünk egyet azzal, hogy nem az egészségügyi tárcához 
tartoznak az ilyen jellegű döntések. Megértem az adminisztratív problémát, éppen ezért 
tulajdonképpen nem tudom megszavazni a módosító javaslatot. Ugyanakkor azt el kell 
mondanom, hogy ezek azok a problémák, amelyek újból és újból felmerülnek, pontosan azért, 
mert ezeknek a termékeknek az élettani hatásuk ilyen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca nem támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki 

támogatja? Bocsánat, helyettes államtitkár úr! 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tekintettel arra, hogy a témát más bizottságok is rendszeresen tárgyalják, például a 
Fogyasztóvédelmi bizottság mostanában az étrendkiegészítőket, és így tovább, én nyilván 
nem javasolhatom, csak felvetem, hogy adott esetben a bizottság egyszer ezt napirendjére 
tűzhetné a későbbiekben. Akkor akár a társbizottságok vagy társszakértők bevonásával 
érdemes lenne végigmenni rajta, mert valóban sok olyan probléma van itt, ami később 
átbeszélésre szorul. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A jelenlegi formában a tárca nem támogatja. Kérdezem, 

ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm szépen. Egyharmadot 
sem kapott. 

Az ajánlástervezet 5. pontjában a 7. számú módosító javaslat Gyenes képviselő úr 
javaslata. Indoklást kérnénk!  

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Gyakorlatilag itt olyan esetről van 

szó, amikor az OEP utal tévesen, és ennek a visszajuttatása. Tudjuk, hogy technikai okok 
miatt a szolgáltató nem adhatja vissza ezt a pénzt, ezért az elkövetkező díjakból történik a 
levonás, és valójában a pontosításunk arra szolgál, hogy olyan részletekben történjen - most 
mindegy, hogy hány részletben történik -, hogy a szolgáltató működése ne váljon lehetetlenné. 
Tehát ennyi a javaslatunk lényege. 

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

Ez a módosító javaslat a következővel összefügg. Alapvetően értjük a szándékot, és azt 
gondoljuk, hogy a kettőt együtt egy kapcsolódó módosítóval próbáljuk kezelni. Pénteken az 
OEP-nek megmutattuk az anyagot szándékosan, és ő még dolgozik rajta, mert nagyon 
izgalmas azt beállítani, hogy mekkora legyen a futamidő, és mekkora legyen a részlet, mert az 
„el ne lehetetlenítse” egy elég nehezen megfogható fogalom szolgáltatói és finanszírozói 
szempontból, tehát valamilyen százalékarányban kellene pontosítani úgy, hogy a 
visszafizettetés megtörténjen, de valóban méltányos menetrendben. 

Tehát jelen formájában nem támogatjuk a javaslatot, de kapcsolódóval kezelni 
kívánjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát jelen formájában nem támogatja a tárca, de 
kapcsolódóval igen. Aki támogatja a módosítót a jelen formájában, kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. Egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen. 

Az ajánlástervezet 6. pontjában, a 8. számú módosító javaslat Kiss képviselő úr 
javaslata. A tartalma lényegében ugyanez. Kérdezném a tárca álláspontját. 

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

Igen, ez igaz arra, amit az előbb is elmondtam, tehát hogy azt gondoljuk, hogy a 12 hónappal 
mi is egyetértünk, de ennek a százalékaránnyal való pontosítása miatt kapcsolódóval 
szeretnénk kezelni inkább. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tehát jelen formájában a tárca nem támogatja. Kérdezem, hogy 

ki az, aki támogatja a módosítót. (Szavazás.) 5 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. 
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen. 
(Megérkezik az ülésre dr. Páva Hanna.) 

Tisztelettel köszöntöm Páva Hanna helyettes államtitkár asszonyt, aki megérkezett a 
bizottsági ülésünkre. 

Az ajánlástervezet 7. pontjában, összefüggés nélkül, a 14. számú módosító javaslat 
Kiss és Gyenes képviselő urak indítványa. Alelnök úr! 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Gyakorlatilag ez a 

„bármilyen módon akadályozza” nagyon relatív, ezért mi a „neki felróható módon”-ra 
szeretnénk változtatni a megfogalmazást, mert ez a „bármilyen módon akadályozza” egy 
kicsit megfoghatatlannak látszik, gondolom, jogilag is. Köszönöm szépen. 

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

Értjük a szándékot… 
 
ELNÖK: Elnézést, előtte még Garai képviselő úrnak megadnám a szót. 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tehát 

ez valóban egyrészt a gyakorlati, másrészt a jogi megközelítés, egyetértek alelnök úr 
megjegyzésével, mert a mindennapi tapasztalataim szerint láttam olyat, hogy a 
számítástechnikai problémák miatt mondjuk összeomlik egy rendszer, és nem lehet megfelelő 
módon adatokat továbbítani, és ez mondjuk az esetek 99 százalékában nem a szolgáltató 
problémája. 

Azzal egyetértek, hogy ha a szolgáltató valamit szándékosan rosszul csinál vagy 
alapvető szakmai hibát követ el, akkor jó, az az ő hibája, és azért neki kell felelni, de azért 
valóban vannak olyan külső tényezők, amiről egy szolgáltató nem tehet. Ez a fajta negatív 
hozzáállás egyrészt az ő helyzetét teheti tönkre, másrészt pedig áttételesen, amiről az előbb 
szóltunk, a betegekre is negatív következménye lehet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony! 
 
DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Én csak egy gyakorlati megjegyzést szeretnék 

hozzáfűzni az itt elhangzottakhoz. Eddig is úgy volt, hogy ha bármilyen oknál fogva az 
intézmény nem tud eleget tenni és jelzi az egészségbiztosító felé, tehát mondjuk egy 
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számítástechnikai hibát vagy bármit arra az időszakra, ez jelen pillanatban is kezelés alatt van, 
tehát akkor nincs büntetés és nincs semmiféle negatív visszajelzés az intézet számára. 

Tehát úgy gondolom, hogy egy dolgunk van, az, hogy időben jelezni, hogy ha ilyen 
probléma van. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most kérném a tárcaálláspontot. 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Több kisebb gondolat. A Garai képviselő úr által felvetettek: épp a törvénytervezetnek egy 
másik része szabályozza azt, amikor informatikai probléma keletkezik az OEP és a szolgáltató 
között. Most egy átalányfizetést hajt végre az OEP. Ez nyilván az OEP-nél is előfordulhat és a 
szolgáltatónál is, tehát ezt is próbáljuk kezelni, mert valóban ez egy releváns, a 
hackervilágban létező probléma lehet. 

Viszont itt a szövegben mi úgy gondoljuk, hogy önmagában a „neki felróható” 
betoldása miatt nem értenénk egyet ezzel a javaslattal, de kapcsolódóval viszont a „bármilyen 
módon”-t kivennénk a szövegből. Így akkor szerintünk egy szöveg lesz, ami elfogadható, 
hiszen a szöveg nem azt jelenti a végén, hogy elveszik a finanszírozás, csak bizonyos fajta 
fegyelmező ereje van, hogy addig, amíg nem rendezi ezt a problémát, addig visszatartja az 
OEP. 

Tehát akkor mi kapcsolódóval ezt így gondolnánk kezelni, ebben a formában ezért 
nem fogadnánk el. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja a módosító 

javaslatot. (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja a jelen formájában? (Szavazás.) 14 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm szépen. Egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlástervezet 8. pontjában a 11. számú módosító javaslat Kiss és Gyenes 
képviselő urak javaslata, a terhességi-gyermekágyi segély megállapítására 15 napot ír elő a 
módosítás. Gyenes alelnök úr! 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Nyilván ha határozatban kell ezt 

meghatározni, akkor gondolom, a Ket. szabályai lesznek érvényesek, és ezen belül mi egy 15 
napos határidőre gondoltunk, mert úgy gondoljuk, hogy különben nagyon elhúzódik a 
folyamat esetenként. Tehát ez a veszély állhat fenn. Ezért tettük ezt a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Van-e valakinek véleménye? (Nincs jelzés.) Ha nincs, tárcaálláspontot 

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

Megint értjük a szándékot, bár maga az egész csomag, ez az egyszerű állam, ami részben a 
vállalkozások terheit könnyítendő zajlik, illetve részben az érintett állampolgárok 
tevékenységét próbálja egyszerűsíteni, egy nagyot lép majd előre, hiszen le fogja vinni, 
amennyire én tudom, 22-ről 18 napra az ügyintézési határidőt, már levitte tulajdonképpen 
korábban. Az az érdekes, hogy ebben a szövegformulában ez a teljes időt jelentené, 
amelyikbe a hiánypótlás is beleértendő. Ez gyakorlatilag nagyon nehezen elképzelhető. Tehát 
azért olyan mértékű jelenleg is még ez a kérdés, hogy az OEP és a NAV közötti adatáramlás 
megteremti majd ehhez a funkciót és ezt kiszolgálni apparátussal, illetve informatikával. 
Ennek fényében ennél jobban nem merünk most előremozdulni, tehát ennél szigorúbb 
határidőt hiánypótlással együtt nem javaslunk, mert a miénk azt is tartalmazza, a 15 napon 
belül hiánypótlással együtt nem tűnik megoldhatónak, ezért nem tudjuk támogatni. 
Köszönöm. 
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ELNÖK: Ebben a formájában nem támogatja a tárca. Kérdezem, ki az, aki támogatja a 

módosító javaslatot. (Szavazás.) 4 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. Egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlástervezet 9. számú pontjában a 13. számú módosító javaslat Kiss és Gyenes 
képviselő urak indítványa. Gyenes alelnök úr! 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ez a dilemma volt, 

hogy a 12 évesnél fiatalabb gyermek mellett bent a kórházban tartózkodó szülő kapjon 
táppénzt. Ezt mindenképpen üdvözöljük, mert ez egy fontos dolog volt. De már akkor is 
felmerült az a kérdés, hogy előfordulhat olyan eset is, amikor idősebb a gyermek, de nagyon 
szüksége van erre a szülői ápolási támogatásra. Ezért mi ezt úgy próbáltuk módosítani, hogy a 
12 éven aluli gyermeknél kvázi alanyi jogon járjon, amennyiben persze a szülő ezt vállalja, 
hogy ő megkapja a táppénzt, és az idősebb kornál nem húztunk felső határt, hiszen még egy 
17 és fél éves gyerek is lehet olyan betegségben, ahol szükséges a szülőnek ez az ápolási 
támogatása. Ezért mi méltányolható esetre gondoltunk, nyilván itt valakinek meg kell hozni a 
méltányossági döntést, de azt hiszem, nyugodtan bízhatunk azokban a szakemberekben, akik 
látják a gyermek állapotát, hogy azt mondják, igen, úgy döntenek, hogy a szülő legyen 
táppénzen és tartózkodjon bent a gyerek mellett a kórházban. Köszönöm, ez a javaslatunk 
lényege. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Zsolt képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Elnök úr, egy technikai kérdésem lenne, hogy ezt 

nem tárgyalhatnánk együtt a következővel, mert nagyon összefüggenek. 
 
ELNÖK: Tárgyalhatjuk együtt, de szavazni mindenképpen külön kell róla. Tárgyalni 

lehet természetesen együtt minden további nélkül.  
Az ajánlástervet 10. pontjában a 21. számú módosító javaslat Nagy professzor úr 

javaslata. Akkor meghallgatnánk professzor úr véleményét is erről a benyújtott módosító 
javaslatról. 

 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Én ezt egy rendkívüli előrelépésnek értékelem azért, 

mert igazából legálissá tesz egy olyan jellegű folyamatot, ami egyébként létezett már 
korábban, általában a családorvosok táppénzre vették a szülőket, de ezek olyan jellegű 
indokok voltak – mármint a szülő táppénzre vétele -, amelyek általában a valóságot nem 
tükrözték. 

Éppen ezért helyes, hogy ha ezt abba az irányba módosítjuk, hogy a szülő táppénzre 
vétele ne függjön attól, hogy valamilyen nem teljesen valós diagnózis alapján veszik 
táppénzre a szülőt. 

Viszont azért szívesen meghallgatjuk államtitkár urat vagy államtitkár asszonyt ebben 
a kérdésben mert ez egy eléggé komplex probléma. Abban a vonatkozásban komplex 
probléma, hogy nem kell attól félnünk egyébként, hogy egy gazdaságilag hatalmas teher, mert 
sajnos, azokban az intézményekben, ahol az állása függ valakinek attól, hogy ott ne legyen 
sokat táppénzen, általában nem az a problémája a családorvosoknak, hogy sokan mennek 
táppénzre, hanem az, hogy nem mennek táppénzre. 

Az, hogy a gyermek mellett a kórházban tartózkodjon, az pedig a mai magyar 
egészségügyben bizonyos problémákat vet fel azért, mert nincsen meg mindenütt a lehetőség 
arra, hogy a gyermeke mellett legyen folyamatosan. Tehát elég nehezen definiálható. A 
kórházak egy részében ez rendelkezésre áll.  
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A 12 éves koron túl a méltányossági formával nem értek egyet, mert igazából 
általában a krónikus betegek kivételével rövid tartózkodásokról van szó. A 12 éves kor feletti 
gyereknél vagy 14 éves kor feletti gyereknél a táppénz már nem jelent akkora problémát, és 
messze túlterjeszkedik egy kicsit az életnek egyfajta realitásán. Viszont, hogy egy 17 éves 
leukémiás gyereknek, aki fél évig van kezelve, annak az édesanyja mellette legyen, annak a 
kezelésben óriási jelentősége van, különösen a serdülőkor olyan, hogy a gyerekek úgy vetik 
fel a kérdést, hogy „miért pont én?”, és hogy ezt a kezelést én vállalom-e vagy nem vállalom, 
ez egy rendkívül súlyos pszichés probléma. Az ott lévő orvos a szülőn keresztül tud hatásosan 
megfogalmazni a gyerek számára olyan jellegű érveket, hogy ő elvállalja a kezelést, 
végigcsinálja. 

Tehát igazából azt kell mondanom, hogy ez az orvosi eredményeket javító tényező. 
Éppen ezért gondoltuk azt, hogy mindenféleképpen ebben a formában, egy pontosított 
formában próbáljuk ezt meghatározni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gyenes alelnök úr, miután együtt tárgyaljuk a két 

módosítót. 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Bár Nagy Kálmán kollégám nem 

támogatta a javaslatunkat, de amikor én méltányos elbírálásra gondoltam, pontosan a hasonló 
esetekre gondoltam. Szóval én se olyanra gondoltam, hogy gyakorlatilag egy 14 vagy 16 éves 
gyereknek mondjuk az 5 napos kórházi tartózkodására, hanem valóban ilyen esetekre, 
ezeknek a krónikus és főleg a daganatos betegeknek az esetére, mert ott lép fel ez életszerűen. 
Szóval én is így gondoltam. De azért méltányossági alapon gondoltam, mert elképzelhető az, 
hogy egy 17 éves gyereket mondjuk egy baleset után - nincs szó daganatos betegségről - úgy 
raknak össze a traumatológusok, hogy bizony, szüksége lehet a kórházi ápolásra hosszabb 
ideig, mint mondjuk egy hét vagy egy pár nap. 

Tehát ezért inkább így általánosan hagynám nyitva, és még egyszer mondom: én a 
szakmára bíznám azt, hogy ezeket az egyedi eseteket valóban elbírálja, hiszen utána már 
valóban a döntésüknek gazdasági következménye van. De itt a gazdasági következményt és az 
emberiességet össze kellene valahogy kapcsolni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Együttesen megtárgyaltuk. Én mindenképpen a 

tárcaálláspontot mind a két módosítóra, a 9. és a 10. számúra kérném, hogy a tárca adja meg, 
és majd ezt követően szavazunk. 

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

Igen, ennek a kérdésnek a kinyitása, ahogy sejtettük is, azért elég komoly izgalmakat vált ki, 
hiszen egy régi problémát próbál kezelni. Alapvetően Gyenes képviselő úrék javaslatában azt 
jelzem, hogy az alanyi jogon fogalmazás a táppénz esetében problematikus, hiszen a táppénz 
biztosítási jogviszony után járt eddig is, tehát egy édesanya vagy édesapa a gyermeke mellett 
lehetett, amit eddig is megtehetett, hogy ha otthon tette ezt, akkor is csak ez a jogviszony 
kellett hozzá. 

A második, ami izgalmas kérdés, a 12 éves életkor, ahogy mondtam, a jelen 
jogszabályban 12 év szerepel. Tehát amikor valaki otthon ápolja a saját gyermekét és mellette 
van, akkor ez így lehetséges. Ezért izgalmas. Ezért mi is gondolkodtunk a 14 évben, ami a 
múltkor elhangzott képviselő úrtól az általános vitára bocsátásnál. 

A harmadik szempont, ami szerintem nagyon fontos, és el is hangzott talán, viszont 
kérdés az, hogy az nagyon nyomasztó lenne, ha egy krónikus, például leukémiával kezelt 
gyermeknél a 12 éves születésnapja pillanatában az édesanya ezt a jogot elveszítené. Ez 
tényleg kezelhetetlenné tenné, vagy nagyon súlyosan problémássá tenné nyilván a család és a 
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gyermek létét, és nyilván ezekből az az izgalmas kérdés, hogy mire van szüksége a 
gyermeknek. 

Tehát arra kell vigyáznunk, hogy itt azért ne az ápolást akarjuk a szülőkkel kiváltani. 
Egy 17-18 éves gyermeknél a mentális háttér nagyon fontos, de nem igényel 24 órás 
támogatást, nyilván bizonyos kivételekkel, viszont 12 év alatt ez nem kérdés, hogy ez 
jelentős, és az ilyen krónikus esetekben, amikor a mentális kérdés viszont masszívan része a 
gyógyulásnak, ott pedig nagyon fontos. 

Tehát ez nagyon-nagyon bonyolult és komplex kérdés. Az OEP-nek szintén 
megmutattuk a javaslatnak ezt a kiegészítését, és akkor feltette azt a kérdést, hogy pontosítsuk 
azokat a krónikus betegségeket, akkor adjunk egy felhatalmazó teret, ami kinyitja a kört a 
végtelenségbe onnantól kezdve, hiszen bármilyen veleszületett, genetikai és egyéb betegség is 
lehet az, amelyik ezt kiváltja. Tehát ezt mi is egy picit problémásnak érezzük. 

Tehát összességében azt gondolnánk, hogy jelen formájában egyik módosítót sem 
támogatnánk, hanem az OEP-pel együtt megpróbálnánk ezt mégiscsak a méltányossági körbe 
áttolni. Azt is hozzáteszem, hogy az OEP azt leírta nekünk, hogy bármelyiket fogadjuk el, az 
Ebtv-hez még számos helyen hozzá kell nyúlni. Bonyolultabb a 18 éves korig felvinni ezt a 
határmegoldást, míg a méltányosság kérdését két irányból is könnyebb elvarrni. Egyrészt 
ehhez forrás is kell, márpedig egy méltányossági kasszán belül a forrás fölötti felügyelet egy 
kicsit jobban megfogható, mintha csak a jogszabály mentén lép az a szervezet. 
Hasonlóképpen azért ennek dacára mondjuk a méltányossági táppénz fogalma sem ismert 
ebben a pillanatban, ezt is meg kell szülni. 

Tehát kell még hozzá olyan Ebtv-módosítás, amelyik nélkül ez a szándék nem 
realizálható. Tehát abszolút elfogadva az erkölcsi szándékot és megpróbálva azt a szakmailag 
legjobb irányba vinni, a két javaslatból valószínűleg egy kapcsolódó módosítóval próbálnánk 
egy egységest csinálni, és valószínűleg még egyéb helyen az Ebtv-t is elvarrva hozni, hogy ez 
tényleg egy, a fenti kérdéseket kezelni képes, de jogtechnikailag is megoldható lépés legyen. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): A méltányossági kérdéssel egyetlen probléma van, 

hogy rendkívül nehezen definiálható, és kinyit egy olyanfajta kört, amelyiknek egyszerűen 
beláthatatlan a része, tehát a szélei beláthatatlanok. 

Azt gondolom, és azt javaslom, szubjektivitástól mentesen, a krónikus betegséget is el 
tudom fogadni vagy azt, hogy a daganatos és leukémiás betegek számára, ugyanis a gyakorlati 
tapasztalatom az, hogy önmagában a többi betegség esetében az a kérdés, hogy egy 15 éves 
gyereknek, például akár egy balesetes vagy egyéb formában már nagyon nehéz ezt a kérdést 
úgy definiálni. Gondolom, hogy alelnök úr itt elsősorban olyanokra gondol, hogy valaki 
például eszméletlen és tartósan eszméletlen mondjuk egy baleset következtében, intenzív 
osztályon tartózkodik, ez rendkívül nehéz és bonyolult probléma. Azt gondolom, hogy 
mérlegelni lehet. Csak egy dologtól tartok: attól tartok, hogy ezt addig mérlegeljük, amíg nem 
lesz belőle semmi. 

Tehát azt gondolom, hogy a józan ész mindenféleképpen azt kívánja, hogy ezt 
valamilyen formában oldjuk meg. Tehát rendezzük ezt a dolgot valamilyen formában, mert 
még ezek a szabályozások is jobbak, mintha egyáltalán nem szabályozzuk ezt a kérdést és 
marad ugyanez a helyzet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A „minél előbb”-bel teljesen egyetértek, ez holnapután 

következik, ennél hamarabb nem lesz bizottsági ülés. 
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Tehát kérdezném, hogy a jelenlegi formájában a módosítók közül a tárca egyiket sem 
támogatja, ha jól értettem ebben a formában? 

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

Bocsánat, hadd kérdezzek vissza, hogy akkor a képviselő úr azt javasolja, hogy a krónikus 
betegségeken belül pontosítsuk a daganatos, leukémiás betegségekre? 

 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Igen, gyakorlatilag én első lépésben erre gondoltam, 

illetve esetleg még egyet bele lehet tenni, a tartósan intenzív ellátást igénylő betegeket. Ezt a 
kettőt, mert a tartósan intenzív ellátást igénylő betegeknél úgy érzem egyébként, hogy például 
az eszméletlen beteghez való beszéd, tehát az, hogy az édesanyja tárgyal vele, az önmagában 
a mentális állapotot javító tényező. Gyorsabban tud az agy működése helyreállni, mindig 
beszéltetni is szoktuk a gyerekeket, akik mellette ülnek. 

Tehát az édesanyja beszél hozzá, függetlenül attól, hogy ő nem válaszol. 
 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Én egyetértek azzal, hogy bizonyos 

betegségcsoportokat nevezzünk meg, de azért hiányos lesz, ha csak a daganatos betegekre, 
leukémiás betegekre terjesztjük ki. Például ott van egy Duchenne-es gyerek, bocsánat, ő egy 
genetikai probléma miatt olyan, amilyen, azt hiszem, hogy az ő esetében is lehetne. 

Tehát még egyszer mondom: nem biztos, hogy az a jó, hogy felsorolunk eseteket. Még 
egyszer mondom: a tisztességes kollégáink, akik látják a gyermek állapotát, látják a kórház 
lehetőségeit a gyermek ápolásában, plusz azokat a pszichés dolgokat, én megbíznék bennük, 
hogy esetleg egy méltányossági javaslatot tegyenek a hatóság, az OEP felé, aki természetesen 
anyagi forrással rendelkezik, tehát benne van az elutasítás lehetősége is. 

De azt hiszem, hogy ez egy szakmai, lelkiismereti kérdés. 
 
ELNÖK: Professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Bármennyire így van, és én igyekszem elég 

lelkiismeretesnek lenni, de pontosan azoknál a betegségeknél, például az izomdistrophiáknál, 
ami mondjuk elkezdődik 4 éves korban, és tart akármeddig, ez egyszerűen képtelenség, hogy 
gazdaságilag finanszírozható legyen. Nem beszélve arról, hogy a szülőknek se biztos, hogy jó, 
mert a szülő elveszti az állását. Tehát egy bizonyos idő után, ha tovább húzzuk a táppénzes 
időtartamot, különösen akkor, ha nem állami szolgáltató, el fogja veszíteni az állását. 

Éppen ezért azt gondolom, hogy a későbbiekben, ha az élet úgy alakítja, lehet 
módosítani ezt a dolgot. De én kifejezetten azt láttam, hogy ha egy betegnek kezelésre van 
szüksége, a serdülők okozzák a legnehezebb problémát. Az azokkal való együttműködés 
okozza a legnagyobb gondot, mert elutasítja azt a fajta kezelést, ami az ő javára szolgál, 
ugyanakkor még nem nagykorú. Tehát rendkívül fontos a szülő, hogy a vele való konzultáció 
sokkal jobban tudja a számára elérhetővé tenni a kezelést. Nem az a probléma, hogy a szülő 
táppénzen van-e, hanem az ellátási eredményt javító tényező, tehát gyakorlatilag magasabb 
gyógyulási arányt tesz lehetővé. 

 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Értem, amit professzor úr mond, de én nem arra 

gondoltam, hogy a Duchenne-es gyerekkel en bloc a kórházban is ott van a szülő és elveszíti 
az állását. De bocsánat, egy Duchenne-es gyerekkel nem történhet olyan, hogy mondjuk 
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begyullad a vakbele vagy olyan problémája támad, ami az alapbetegségén kívül áll fenn? 
Tekintettel arra, hogy az ilyen gyerekek általános állapota, otthon tartózkodása is olyan, hogy 
szükség van a szülő részvételére, ha ez a gyerek bekerül bármilyen más diagnózissal a 
kórházba, azt hiszem, hogy roppant fontos lenne ez a támogatás. Ezért nem szűkíteném le. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ezeknek a szellemében kérném a tárca álláspontját. 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Nem könnyű a helyzet, ez a vita is tükrözi, hogy milyen komoly szakmai és egyéb kérdéseket 
vet ez fel. 

Akkor jelenleg a válaszunk az, hogy ennek fényében nem támogatjuk a két javaslat 
elfogadását, de nyilván kapcsolódóval megpróbáljuk kezelni, ezt a két némileg eltérő 
véleményt valamilyen módon még egyeztetni, és akkor hozzuk szerdán. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor először a 9. számú javaslatról szavazunk. Aki a 

jelen formájában támogatja, kérem, igen szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) 5 igen. Aki 
nem támogatja ezt a módosító javaslatot? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 14 
tartózkodás. 

Aki a 10. számú módosító javaslatot a jelenlegi formájában támogatja, kérem, jelezze! 
(Nincs jelzés.) Aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 19 tartózkodás. 
Köszönöm szépen. 

Tehát akkor szerdán visszatérünk erre kapcsolódóval. 
Az ajánlástervezet 11. pontjában Kiss és Gyenes képviselő urak javaslata található. 

Kiss képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Egy olyan problémára hívnánk fel 

ezzel a figyelmet, azt tudjuk, hogy az egészségügyben dolgozó nők helyzete amúgy is egy 
elég nehéz helyzet, de itt egy olyan szituáció fordul elő, hogy ha egy nő gyermeket vállal és 
otthon marad a gyerekkel és két év után újra gyermeke születik, és szeretne esetleg mondjuk 
megint két évet otthon maradni a gyerekkel, akkor bizony, a működési engedélyével 
problémák lépnek fel. Úgy gondolom, hogy ezeknek a nőknek ez mindenképpen segítséget 
jelentene. Azt nem tudom megmondani, hogy hány nőt érint országosan, hány fiatal anyukát, 
egészségügyben dolgozó anyukát érint, de szerintem mindenképpen lényeges lenne, ha ezzel a 
kérdéssel foglalkoznánk. 

Az, hogy ez a szövegezés mennyire jó vagy mennyire helyes a kodifikáció, majd 
eldönti a helyettes államtitkár, de úgy gondolom, már csak azért is, hogy figyeljünk oda az 
egészségügyben dolgozó fiatal édesanyákra, szerintem fontos lenne ezen javaslat elfogadása. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca álláspontját kérnénk! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Egyetértünk a szándékkal, támogatjuk, azonban ebben a formában, ahogy képviselő úr is 
mondta, nem teljesen pontos a megfogalmazás. Részben azért, mert magát az elnevezést nem 
nagybetűvel írjuk, ez csak a kisebbik dolog, de kimaradt belőle a terhesség-gyermekágyi 
segély, amit akkor szintén be kellene venni. Tehát egy kapcsolódóval ez kezelhető. 

 
ELNÖK: Nagy professzor úr! 
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DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Itt is van egy olyan jellegű probléma, amelyik 
egyébként nem konkrétan erre vonatkozik, de az egészségügyi dolgozók között 
közfelháborodást kelt az, hogy valaki egyáltalán nem foglalkozik a gyermekével a kórházban, 
mégis kapja a gyermekgondozási díjat, nem látogatja, nem jön be. Kapja a gyermekgondozási 
díjat, a gyermekgondozási segélyt, és ő maga egyáltalán nem törődik a gyerekkel. 

Ez egy olyan furcsa dolog, hogy gyakorlatilag a nővérek biztosítják a gyermek 
ellátását, miközben a szülő még ezért pluszjuttatást kap. Azt gondolom, hogy ez erkölcsileg 
sem, azok irányába is furcsa, akik mindent megtesznek azért, hogy a gyermekük 
meggyógyuljon. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A jelenlegi formában, ahogy helyettes államtitkár 

asszony mondta, nem támogatják. Kérdezem, ki az, aki támogatja jelen formájában a 
módosítót? (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja ebben a formában? (Szavazás.) 14 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm szépen. Nem kapta meg az egyharmadot. 
Akkor erre szerdán szintén visszatérünk. 

Az ajánlástervezet 12. pontjában – a 15. ponttal összefüggésben – az 5. számú 
módosító javaslatot Hollósi képviselő úr nyújtotta be. Mielőtt a tartalmára rátérünk, a 
házszabályszerűségről kell dönteni. Aki a házszabályszerűséggel egyetért, kérem, igen 
szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. 

Most térünk rá a módosító javaslatra. Hollósi képviselő úr! 
 
DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Kiegészítő jellegű a javaslat, úgy 

gondolom, hogy különösebb indoklást nem igényel. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Tárcaálláspont? 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk ezt a javaslatot, ez egy könnyítést jelent az egyetemi klinikáknak és az 
adminisztráció egyszerűsítését. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Egyhangú. Köszönöm szépen. 
Az ajánlástervezet 13. pontjában, összefüggés nélkül, Szilágyi úr módosító javaslata 

található. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. Itt egy nagyon erős 

felhatalmazást kap a hatóság egy elég rosszul definiált szempontrendszer alapján. Ezt nagyon 
veszélyesnek tartom ilyen szempontból. Látunk mostanában ilyet, hogy bizonyos vállalkozói 
köröktől megvonják az erőforrásokat, és más vállalkozói köröknek adják oda. Ez megint 
lehetőséget nyújt egy ilyen helyzetre, úgyhogy ilyen formában semmiképpen nem 
támogatható. 

Én kivenném ennek a mondatnak a középső részét és az engedély fenntartását 
mindenféle egészségügyi érdekből szükséges intézkedések megtételéhez kötném, de ez a 
legtöbb, amit el tudok fogadni. Köszönöm szépen. 

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

Megint a közhiteles nyilvántartás kapcsán kiváltott problémákkal állunk szemben, ugyanis ez 
a jogszabályhely most is így hatályos, itt nem történt más, mint csak a közhiteles 
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adatnyilvántartáshoz szükséges felsorolásnál az egész bekezdést lehoztuk újra, és ezért tűnt 
fel nyilván a képviselő úrnak is. De ez egy jelenleg is hatályban lévő szabály, tehát ez az 
egészségügyi törvényben most is így van. Tehát önmagában az, hogy ez új lenne, nem így 
van. Általában a működési engedélyezés világában az egészségügyi érdek sajnos, mint 
gumiszabály időnként muszáj, hogy legyen, mert az OTH számos probléma kapcsán, ahogy a 
legutóbb láttuk, itt a budapesti terület-ellátási kötelezettség kapcsán néha kénytelen olyan 
döntéseket hozni, ahol ezt kell indoklásul használni. 

Tehát ez más helyeken is szerepel szép számmal a működési engedélyezésben. Tehát 
ezért is, miután hatályban is van, és eddig nem okozott problémát önmagában, mi most ezért 
nem támogatjuk ennek felvetését. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a tárca nem támogatja. Kérdezem, ki az, aki 

támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 
nem. Tartózkodás, (Nincs jelzés.) Nincs. Nem kapott egyharmadot sem. 

Az ajánlástervezet 14. pontjában a 20. számú módosító javaslatot Kiss és Gyenes 
képviselő urak nyújtották be. Kiss képviselő úr! 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Erről már volt szó. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot kérnénk! 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Ugyanaz a probléma, amiről beszéltünk már a közhitelesnél, hogy a név problémáját itt sem 
tudjuk másképp kezelni, mint az előbb. Köszönöm szépen. Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot? (Szavazás.) 4 igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs. Egyharmadot sem kapott. 
Az ajánlástervezet 15. pontjában, összefüggésben a 12-essel, az 5. számú módosító 

javaslatot Hollósi képviselő úr nyújtotta be. Ez tartalmilag a 12-essel függ össze. 
 
DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Kiegészítést és könnyítést tartalmaz. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tárcaálláspont? 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. 

Köszönöm szépen. 
Az ajánlástervezet 16. pontjában, összefüggés nélkül, a 6. számú módosító javaslat 

jogtechnikai jellegű pontosítást tartalmaz. Tárcaálláspontot kérnék szépen! 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Egyetértünk vele, támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
Az ajánlástervezet 17. pontjában, a 6. számú módosító javaslat szintén jogtechnikai 

jellegű módosítás. A tárca álláspontja? 
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DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Támogatjuk, igen. 

 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. 

Köszönöm szépen. 
Az ajánlástervezet 18. pontjában, a 12. számú módosító javaslatot Kiss és Gyenes 

képviselő urak nyújtották be. Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez a meglehetősen 

szűkszavú módosítás valójában egy nagyon jelentős lépés lenne, hiszen ez az ügyeleti díjak 
befagyasztásának a feloldását jelentené egészen pontosan. Annál is inkább, mert az 
érdekképviseletekkel történő tárgyalások kapcsán a tárca által előterjesztett A) és B) 
változatból az A) változat tartalmazta a feloldást, és körülbelül olyan 10 milliárdos 
nagyságrendű tétel lenne az, hogy az ügyeleti díjakat úgymond felszabadítsák, azaz továbbra 
is helyreálljon az a törvény, miszerint az ügyeleti díj az alapbérből számolandó, alap bruttó 
havibér osztva 174-gyel. Ez a törvény szerinti ügyeleti díj. 

Úgy gondolom, hogy a tárcának az akkori A) változatban történő támogató javaslata 
pont azt hangsúlyozta ki, hogy ezeket az ügyeleteseket azért kell kvázi támogatni ezzel, 
hiszen ők pluszmunkát vállalnak és végeznek, és egy negatív diszkrimináció lenne az, hogy a 
munka törvénykönyve szerint minden más ügyeleti helyen azt az ügyeleti díjat kaphatják, ami 
az alapbérből számolt, kivéve az egészségügyben. Ez mindenképpen diszkrimináció akkor, 
amikor ezek az emberek munkát végeznek, pluszmunkát végeznek, és most, a jelenlegi 
személyzeti, humánerőforrás-helyzetben eléggé túlterheltek az ügyeleti munkával. A tárca 
korábbi törekvése, miszerint teljesen az ügyeletet, azaz az önkéntes munkavállalást 
megtagadó orvos esetén is lehetőség nyílik az ügyeltetésre, lásd a havonta két alkalommal 
történő elrendelhetőségét akár a 24 órás ügyeletnek, mindenféleképpen javasolnám, mert az 
ellentételezése nem döntené össze a költségvetést. Ezen gondolkodjunk, és fizessük meg 
ezeket az orvosokat, hiszen ezeknek az orvosoknak, ezeknek a szakorvosoknak körülbelül 6-
8, inkább 8 ügyelet alkalmával ez körülbelül havi 80 ezer forintos veszteséget jelent, amellett, 
hogy kapták a béremelést, de kevesebb az ügyeleti díjuk, és nem a törvényes alapbérük 
alapján számolják. Ezért mindenképpen tehát túl látszólagossá teszik a jelenlegi bérfejlesztés 
mértékét, ezért úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen javasolnám támogatásra. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Zsolt képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm. Képviselő úr, én alapvetően egyetértek 

azzal, amit ön szeretne, hogy ez megtörténjen, de az indoklásával azért szeretnék egy picit 
vitatkozni. 

Lényegében csak költségvetési okai vannak annak, hogy az, amit ön kér, az nem 
teljesül. Ezt ön is tudja. A rendelkezésre álló forrás világos volt mindenki számára, az 
elosztásnak volt egyik és másik lehetősége. 

Azt gondolom, hogy rengeteg szó esik az ügyeleti díjakról, és hogy az ügyeleti díjakat 
emeljék. Ugyanakkor azért bocsánatot kérek, de mégiscsak a foglalkoztatásnak az alapdíja 
egy meghatározó kérdés, és méltánytalanul el vannak maradva. Tehát azt gondolom, hogy a 
felzárkóztatásnak az is egy lehetséges módja, hogy első lépésben az alapdíjakat emeljük. 

Bár én túl sokat nem dolgoztam az egészségügyben, talán csak tíz évig voltam aktív 
orvos, azt kell mondanom önnek, hogy azért a gyógyítás döntő többsége a normál 
munkaidőben történik a magyar egészségügyben. Természetesen az ügyelet nagyon fontos 
része ennek. 
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Azt hiszem, hogy az egy fontos kérdés, hogy az alapdíjak is méltányosan emelve 
legyenek. Tehát a kettőre együtt nem volt lehetőség, nem ment. Az pedig egy érdekes 
számítás, hogy ha valaki fizetésemelést kap, akkor azt utána úgy fogalmazzuk meg, hogy 
veszteség érte. 

 
ELNÖK: Professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Igazából az egész probléma egy kicsit a stabil bér és 

a mozgó bér problémája valahol. Mi azt szerettük volna, vagy legalábbis feltételezem, hogy 
az államtitkárság gondolkodásának is ez volt az alapja, hogy lehetőség szerint a stabil bér az, 
amelyik egy orvos számára minősítést, társadalmi minősítést, önmagának az értékét definiálja. 
Ha például ezt a kettőt szétosztjuk, hiszen a költségvetési forrás csak erre állt rendelkezésre, 
akkor egy olyan helyzetet teremtünk, amivel nem biztos, hogy ezt a célt elérjük. Márpedig 
mindenféleképpen azt szerettük volna, és azt szeretnénk, hogy az orvosoknak nem valamifajta 
- természetesen az anyagi érték itt nagyon fontos, mert megélhetési forrás, de elsősorban az is 
rendkívül fontos, hogy valaki hogyan van minősítve a társadalom számára. 

Éppen ezért azt gondolom, hogy biztosan alelnök úr is megérti, hogy ez a lehetőség 
állt rendelkezésre jelen pillanatban. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Természetesen én azt megértem, hogy a lehetőségek 

most olyanok voltak, még egyszer hangsúlyozom: a törvényesség helyreállításával. Tehát én 
nem ügyeletidíj-emelést gondoltam, hanem a törvénynek megfelelően ebből számoljuk. 
Tudom, hogy ez többletforrást igényel. 

Azt is mondja Horváth képviselőtársam, hogy a gyógyítás nem az ügyeletben folyik 
általában. Én ezt megértem, de azért bizonyos sürgősségi esetek ellátása ügyelet nélkül, azt 
hiszem, a nap bizonyos szakában, azaz az éjszakában, a másnapi munkakezdésig, az egy 
érdekes dolog, hogy akkor ez most mintha nem is lenne olyan nagyon szükséges és nem is 
lenne. De én nem innen nézem ezt a dolgot az ügyeletidíj-emeléseknél. 

A gyógyítás valóban nappal folyik általában, az esetek nagyobb részében, de a 
betegnek a sorsa eléggé végzetes, lehet, hogy neki pont az ügyeleti időben romlik úgy az 
állapota, hogy azonnal be kell avatkozni, ugyanolyan jó minőségben. Én azt kérdezem meg 
önöktől, azt vizsgálják meg, hogy hol halnak meg az orvosok? Mitől halnak korábban az 
orvosok Magyarországon, mint szerte Európában? Sőt a magyar halálozási statisztikák 
legrosszabbjainál is rosszabb a halálozásuk, nem beszélve a női orvosok halálozásáról. Tessék 
megnézni a statisztikákat. Hol halnak meg, miért halnak meg ezek az orvosok? A túlterhelés 
miatt, ami természetesen elsősorban az ügyeleti túlterhelés. 

És akkor itt már jelentéktelen dolog azt mondani, hogy miért az orvosházasságok 
mennek leginkább tönkre Magyarországon? Azért, mert ha mind a ketten orvosok, akkor 
sosem találkoznak, mert az egyik ekkor ügyel, hétfőn, kedden vagy hétfőn, szerdán, a másik 
pedig a hétvégén, a családot se nagyon látják. 

Úgy gondolom, hogy ezt a pluszmunkát, aminek sajnos, nemcsak kényelmi és 
kényelmetlenségi következményei vannak, hanem ahogy az előbb elmondtam, én ezt a 
munkát mindenféleképpen támogatnám, még akkor is, ha egyetértek képviselőtársammal, aki 
azt mondta, hogy fontosabb, hogy az alapbéreket fejlesszük. De kérem, egyszer eljön az a 
pillanat, remélem, hogy az orvosok esetében is helyreáll a törvényesség, és akkor, ha már ott 
tartunk a bérfejlesztésben, és most visszatérek a szakorvosi bérre, ami most körülbelül a 
tavalyi és az idei fejlesztéssel egyes orvosok számára egy 105-110 ezer forintos bérfejlesztést 
jelent, de ha meghaladjuk netán a bérfejlesztésben a 200 ezer forintot, akkor is egyszer vissza 
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kell hozni ezt a törvényes állapotba, és ha akkor hozom vissza, akkor is komoly forrásokra 
lenne szükség. 

Én el tudnám azt fogadni, hogy a következő évben megvizsgálná a tárca, hogy ki az, 
aki még mindig nem kapott, mert azért a 95 ezer és a 150 ezer fős egészségügyi létszám 
között azért van némi különbség, ott is elindítaná a felzárkóztatást, beleértve a technikai 
dolgozókat, és utána pedig már a többi bérfejlesztett orvos esetében az ügyeleti díjak 
törvényességének a helyreállítása lenne a fontos kérdés. Köszönöm. 

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

tisztelt képviselő urak már sok mindent elmondtak a kérdés kapcsán, azért még két 
szempontot hadd emeljek ki. Az egyik az, hogy valóban egy zárt összegen belül, ha az egyik 
irányba nagyobb lépés történik, akkor nyilván az egyéb lehetőségek beszűkülnek, de akkor 
például az alapellátásra – ezt senki nem nagyon hajtogatja, csak negatív, egész hétvégén ezt 
hallgattam a rádióban sajnos, és még ma reggel is, hogy az alapellátás miért nem kapott 
annyit, amennyit. Pedig ott is egy további, ismételten 10 százalékos növekedés várható, erről 
nem sokat beszélünk. 

Ha ez nem így történik, akkor még nagyobb lenne ott a feszültség. Tehát ezen a zárt 
rendszeren belül minden egyes szektort látnunk kell, amelyik persze a saját szemszögéből 
teljesen érthetően a jelenlegit is kevésnek érzi. 

A másik pedig az, hogy ami itt történik, nem egy rendszerszerű dolog, legyünk 
őszinték. Tehát itt tulajdonképpen az ágazat lassan a közalkalmazotti szabályoktól masszívan 
eltér, és egy elég speciális módon juttatja célba ezt a forrást, ezzel a külön táblázattal és az 
OEP segítségével, ami azért nem teljesen ideális, legyünk őszinték, de nem nagyon tudunk 
mást csinálni. Ilyen volumenben, ilyen töménységben csak ezen keresztül lehet, tehát egy 
viszonylag zárt, jól követhető rendszeren belül lehet ezt tenni. Az ügyeleti díjak számítása, 
volumene sokkal nehezebben számítható, nyilván a legideálisabb az lenne hosszú távon, ha a 
forrás fedezetét például a HBCS-be vagy a járópontba tudnánk beépíteni, és akkor az összes 
ilyen táblázat, utalás meg intézmény egyedi kérdéseket tudnánk kezelni. De ez olyan mértékű, 
olyan generális áttekintést jelentene, amire irgalmatlan sok erőt kellene fordítani, és erre nem 
volt idő. 

Tehát mielőtt célba érjen ez a szándék, és a tavalyi, már úgy tűnik, bevált módon érjen 
célba, és azt indokolt, hogy viszonylag követhető módon szabályozzuk, amit tehetünk, és 
ebben technikailag is ez volt a legkedvezőbb és a leggyorsabban, még július 1-jéig és 
visszamenőlegesen véghez vihető módszer. 

Ezek is azt mondatják velünk, hogy teljesen értve a fent elhangzottakat, ezt a 
módosítót nem tudjuk támogatni. 

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

(Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. Egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlástervezet 19. pontjában, a 19. számú módosító javaslatot Kiss és Gyenes 
képviselő urak nyújtották be. Kiss képviselő úr! 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Ebben a részben arról van szó, hogy mi van akkor, ha 

egy készítményt a gyógyszer-nagykereskedő olyan mértékben szállít külföldre – itt a 
párhuzamos import vagy bármilyen eset kapcsán -, hogy a belső ellátást veszélyezteti. 

Mi úgy gondoltuk, hogy az egészségügyi hatóságnak ezt nemcsak akkor kell 
megtennie, ha erről a forgalomba-hozatali engedély jogosultja értesíti őt, hanem ha egyáltalán 
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úgy értékeli. Most az, hogy onnan kapja az információt vagy máshonnan, az szerintünk nem 
releváns. Ha a gyógyszerhatóság úgy értékeli, hogy a gyógyszer kivitele veszélyezteti a 
belföldi ellátást, akkor tehesse meg azokat az intézkedéseket, ami a belföldi ellátáshoz 
szükséges. 

Most vettem észre, hogy megkaptuk a bizottsági módosítót, hogy erre vonatkozóan is 
van egy javítás. De szerintem ez sem helyes, mert a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 
arról értesítést kap. Miért kell neki arról értesítést kapni? Nem az a lényeg, hogy ő kap-e 
értesítést, hanem az, hogy úgy tudja, úgy értékeli. Mert ebben a megfogalmazásban, ha 
értesítést kap, de nem veszélyezteti a belföldi ellátást, akkor is meg kell tennie azokat a 
lépéseket. Tehát egyszerűen szerintem helyesebb az, hogy ha úgy értékeli az egészségügyi 
hatóság, függetlenül attól, hogy honnan szerezte az információt. 

 
ELNÖK: Nagy Kálmán professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Én igazából azért nem értem ezt a módosító 

javaslatot, mert ilyenre az elmúlt időszakokban volt precedens. Nem beszélve arról, hogy ez 
olyasmikre ad lehetőséget, hogy egy bizonyos gyógyszeralapanyag, kémiai hatóanyag nem áll 
rendelkezésre az országban, de még ha más 12 áll rendelkezésre ugyanebből az országban és 
nem jelentős árkülönbséggel.  

Tehát azt gondolom, hogy ez nem ad hozzá többet a jelenlegi szituációhoz, mint ami 
jelenleg létezik. Eddig is volt ilyen, az oltások esetében visszatartottuk az oltóanyagot, amikor 
úgy nézett ki, hogy külföldön lesz értékesítve. A külföldi értékesítésre nagyobb lehetőségek 
voltak, vagy kiterjedtebb lehetőségek voltak, mégse vitték ki külföldre az oltóanyagot, hanem 
itt benntartották az országban, mert Magyarországon szükség volt erre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Zsolt képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Erre lesz egy bizottsági 

módosító javaslat, úgyhogy szerintem a részletes vitáját oda kellene átvinnünk ennek a 
módosító javaslatnak. Azt gondolom, hogy ez részben kezeli azt a kérdést is, amit Kiss 
képviselő úr mondott, egy kicsit előrébb, ha elolvassa a szöveget, tehát nem a 2. oldalát, 
hanem az 1. oldalát, akkor azokból azért következni fog sok minden, és kezel egy másik 
problémát is, ami alapvetően arról szól, hogy bizonyos forgalmazók nem hajlandók 
gyógyszerkészítményeket egyes nagykereskedőknek eladni, ami azért meglehetősen furcsa 
gyakorlat. Ezt is megpróbálja az a módosító rendezni. 

Szerintem ott erről tudunk beszélni, azt gondolom, hogy a bizottsági módosító jobb, 
mint a képviselő úr javaslata. 

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

Lényegében az elhangzottak mentén, mi is a bizottsági módosító kapcsán szeretnénk ezen 
kérdés szabályozását pontosítani, ezért ebben a formában ezt nem támogatjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ki az, aki a jelenlegi formájában támogatja a módosító javaslatot? 

(Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja ebben a formában? (Szavazás.) 15 nem. 
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs. Egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlástervezet 20. pontjában, a 22. számú módosító javaslatot Szilágyi képviselő 
úr nyújtotta be. 
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SZILÁGYI LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen a szót. Kínomban én kivettem 
ezt a egész paragrafust, de nyilvánvalóan, ha afelé menne el a szabályozás, hogy a 
szakhatóság és a nyomozati szervek közötti együttműködést lehet javítani, akkor 
természetesen nagyon szívesen megszavaznánk. Ilyen formában ez nyilvánvalóan nem 
elfogadható. Ha egy normál közigazgatási eljárásról van szó, akkor nincsen szükség ilyen 
eszközökre, ha pedig büntetőügy merül fel, akkor vannak ebben az országban nagyszerűen 
működő nyomozati és rendőri szervek, és nyilván ezt a felhatalmazást inkább náluk kellene 
tartani. 

Itt már olyan jogokat kap gyakorlatilag a gyógyszerészeti államigazgatási szerv, mint a 
Gazdasági Versenyhivatal, ami szerintem abban az esetben sem teljesen rendben lévő. 
Úgyhogy ilyen formában én ezt nem tudom támogatni, mármint az előterjesztést nem tudom 
támogatni, viszont nyilvánvalóan az az érdek, hogy valamilyen módon a nyomozati szervek 
és a gyógyszerészeti szakhatóság együttműködése javuljon, és így mindenféle 
bűncselekményeket meg lehessen akadályozni. Köszönöm szépen. 

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

Részben értjük a képviselő úr felvetését és képviselő asszony felvetését, bár az előbbi vita 
kapcsán, amikor az átláthatóság kérdéséről beszéltünk, az mintha egy picit pont a másik 
irányból, sokkal radikálisabban akart például nagyon hasonló kérdéseket megközelíteni. De itt 
ez egy érdekes ellentmondásnak tűnik önmagában. 

Mi azt gondoljuk, hogy elég sok munkát végzett e tekintetben az OGYI, illetve a saját 
munkatársaim az ORFK-val együttműködve, és engem is megdöbbentett az a volumen, amit a 
gyógyszerhamisítás jelent és jelenteni fog sajnos, úgy néz ki a jövőben, a jelen gyógyszerárak, 
a világszerte csökkenő gyógyszerárak mellett. 

Tehát mi ennek fényében szakmailag elfogadtuk, és azt gondoljuk, hogy ezeket a 
jogköröket, amelyeket egyébként nagyon pontosan, mindvégig ügyészségi jóváhagyással 
tehet csak az OGYI, szerintünk akár preventíve is szükséges lehet, és ezért nem kívánnánk 
rajta igazából változtatni. Tehát a betegbiztonság és a gyógyszerhamisítás fenti kérdéskörében 
szerintünk ez indokolt, és jól körül van bástyázva az OGYI-eljárás lehetősége, amelyet 
gyakorlatilag egy helyen majd nekünk is pontosítanunk kell, az ügyészség jóváhagyásával 
tehet. 

Tehát ennek fényében a fenti indokokkal nem támogatjuk képviselő úrék indítványát. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca nem támogatja. Kérdezem, ki az, aki Szabó 

Timea és Szilágyi László módosítóját támogatja. (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlástervezet 21. pontjában, a 3. számú módosító javaslatot jómagam nyújtottam 
be, a pontosítás a koherencia érdekében. Kérdezném a tárca álláspontját. 

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

Igen, ez az a pontosítás, amire gondoltam, ezt támogatjuk. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja ezt a módosítót? (Szavazás.) 

Egyhangú. Köszönöm szépen. 
Az ajánlástervezet 22. pontjában a 10. számú módosító javaslatot Kiss és Gyenes 

képviselő urak nyújtották be. Gyógyhatású készítmények. 
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DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Ugyanarról van szó, mint az előbbi kettőnél, de én 
azért elgondolkodtatónak tartom azt, hogy ha van egy gyógyhatású készítmény, akkor 
tulajdonképpen az kellene, hogy az engedélyes neve még a dobozon is szerepeljen. De mint 
ahogy az államtitkár úr a legelején említette, utána lehet ennek keresni, hogy ki az engedélyes, 
de áttételesen. Akkor közhitelesen miért nem lehet tudni, hogy ki az engedélyes? Gondoljunk 
bele, ha egy doboz gyógyszert a kezembe veszek, ott van, hogy a forgalomba-hozatali 
engedély jogosultja. 

Tehát én értem, hogy a gyógyszer és a gyógyhatású készítmények között különbség 
van, de egyrészt ez az engedélyest is védené, ha valami minőségi probléma van, akkor a 
felelősséget is könnyebb lenne megállapítani. Képzeljük el azt, hogy valaki készít egy 
gyógyhatású készítményt, mondjuk egy cukorkát, és egy hasonlót készít más. Tulajdonképpen 
nem derülhet ki az, hogy ki az engedély arra, hogy azt a készítményt gyárthassa. 

Tehát én azt mondanám, hogy még a dobozon is legyen rajta, de ha legalább a 
dobozon nincs rajta, akkor közhitelesen lehessen tudni, hogy ki jogosult annak a 
készítménynek a gyártására. Tehát ha már feltüntetjük a számát, a dátumát, akkor én nem 
tartom helyesnek azt, hogy nincs rajta az engedélyes neve közhitelesen, tehát nem könnyen 
elérhető. (Szilágyi László távozik az ülésteremből.) 

Tudom, hogy nem támogatják, de ezen mindenképpen gondolkodjanak el, az előbbiek 
során a gyógyszer kapcsán, amit említettem. Köszönöm. 

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

Értve a képviselő úr jelzését, azt kell mondanom, hogy a fenti magasabb jogalkotási 
koherencia miatt, amelyik általában ezt nem teszi lehetővé, nem tudjuk támogatni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincsen. Egyharmadot sem 
kapott. 

Az ajánlástervezet 23. pontjában a 23. számú módosító javaslatot Szilágyi képviselő úr 
nyújtotta be. Elment, így nem tudja indokolni. A személyi jog az átruházást engedélyező 
határozat kiadása, és ne jogerőre emelkedése napján szálljon át a gyógyszertárat átvevő 
gyógyszerészre. Tárcaálláspontot kérnék! 

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

Nem értünk egyet az indítvánnyal. Véleményünk szerint a mi pontosításunk, amit az OTH-
tapasztalatok alapján kellett megfogalmazni, hézagmentesen varrja el a két időszakot az előző 
személyi jogos és az utód között. Itt a hézag veszélye fennáll továbbra is, úgyhogy ezért nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja a módosító 

javaslatot. (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Egyharmadot sem 
kapott. 

Az ajánlástervezet 24. pontjában a 4. számú módosító javaslatot magam nyújtottam be, 
jogtechnikai jellegű pontosítás a kapacitás-átcsoportosítás egységes szabályozása érdekében. 
Kérdezném a tárca álláspontját. 

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

Támogatjuk a technikai pontosítást. 
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ELNÖK: Támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. 

(Szavazás.) Egyhangú. 17 igen. 
Az ajánlástervezet 25. pontjában, a 17. számú módosító javaslatot Kiss és Gyenes 

képviselő urak nyújtották be. Kiss képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Az ember az egyetemen tanult genetikát, ez csak egy 

kis pontosítás lenne arra vonatkozóan, hogy kit kell bevonni a genetikai tanácsadásba. Úgy 
gondolom, hogy az egyeneságbeli rokon leszármazói is ebbe a körbe tartoznak, de ez 
alapvetően egy szakmai kérdés. Tehát ha a testvérem leszármazóját odavesszük, akkor 
szerintem az egyeneságbeli rokon is, de ez csak egy szakmai kérdés. 

 
ELNÖK: Tárcaálláspontot kérnék! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Egyetértünk a képviselő úr felvetésével, de azt gondoljuk, hogy ez már a jelenlegi szövegben 
is benne van, hiszen az egyeneságbeli rokon, tehát a közeli hozzátartozóba beletartozik az 
egyeneságbeli rokon, az egyenesátbeli rokon leszármazója is egyeneságbeli rokon. Tehát nem 
támogatjuk. Egyetértünk, benne van egyébként, tehát tartalmilag rendben lenne a szándék, de 
már a mostani szöveg is tartalmazza. Ezért nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja ezt a módosítót? (Szavazás.) 3 igen. 

Ki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Egyharmadot sem kapott. 
Az ajánlástervezet 26. pontjában a 6. számú módosító javaslatot Hollósi képviselő úr 

nyújtotta be, ez jogtechnikai jellegű pontosításokat tartalmaz. Tárcaálláspontot kérnék! 
 
DR. PÁVA HANNA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. 

Köszönöm szépen. 

A bizottsági módosító javaslatok megvitatása 

Tisztelt Bizottság! Munkánkat a bizottsági módosító indítványok tárgyalásával 
folytatjuk. Remélem, mindenkinek rendelkezésére állnak a bizottsági módosító javaslatok. Az 
1. számú bizottsági módosító javaslat a gyógyszer-forgalmazási törvényben felsorolt 
menedzsment-jogokkal kapcsolatos. Kérdezném a tárcaálláspont előtt Horváth képviselő urat. 

 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök úr, a Gyftv-ben van egy 

olyan rész, arról szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat, amelyik 2014. január 1-jével 
előírja a gyógyszerészi tulajdonnak a 25 százalékra emelkedését, illetve 2017. január 1-jével 
előírja ennek az 50 százalékot vagy azt meghaladó részre történő emelését. 

Ennek a törvénynek a végrehajtásához nyilvánvalóan a kormány döntése értelmében 
megfelelő hitel vagy tőkebefektetési forrást, támogatást kíván nyújtani a tulajdonrészt 
megszerezhető gyógyszerészeknek. Ennek kapcsán történt meg ennek  törvényi területnek az 
áttekintése. A következő bizottsági módosító javaslatok, a következő három egyébként, 
konkrétan ennek a munkanevén patikaalapnak a létrehozása során felmerült problémákat, 
illetve szükséges törvényi változásokat foglalja össze. Ebből az egyik ilyen, amely a 
törvényben szereplő gyógyszerészek szakmai döntések tekintetében megnyilvánuló vezetését 
a gyógyszertáron belül, ügyvezetési jogát korlátozta és nem engedte a gyakorlat, hogy 
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önállóan lássák el. Itt tudni kell, hogy töredékszázalék tulajdonnal teljesítik a törvényben 
előírt személyi jogos gyógyszerész jelenlétét a korábbi gyakorlattól eltérően. Ezt a törvények 
eddig lehetővé tették. Itt egy pontosítás úgy gondoljuk, hogy tiszta vizet önt a pohárba, hogy 
itt a személyi jogos gyógyszerész az ügyvezetésnek ezeket a kérdéseit önállóan fogja ellátni, 
felügyelet és egyéb nélkül. Ez egyébként jól körülírtan csak a szakmai döntésekre vonatkozik. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, észrevétel van-e a bizottság tagjai 

részéről? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezném a tárca álláspontját a bizottsági 
módosító javaslatról. 

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

Támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az 1. számú bizottsági módosító javaslatot támogatja a 

tárca. Kérdezem, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 17 igen. Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 2. számú bizottsági módosító javaslat a 2014. január 1-jével érvényes működési 

engedéllyel rendelkező közforgalmú gyógyszertárakkal kapcsolatos bizottsági módosító. 
Horváth Zsolt képviselő úr! 

 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Itt ahogy már elmondtam, a törvényben meglévő 

kötelezettségnek az ellenőrzésére szolgál, hogy egy összeszerkesztett, hiteles 
társaságiszerződés-másolatot kell benyújtani a hatóságnak. Ebben világossá válik az, hogy 
megfelelnek-e a törvényben előírt tulajdoni arányok ahhoz, hogy a további működési 
engedély a rendelkezésükre álljon. 

 
ELNÖK: Van-e észrevétel a bizottság részéről? (Nincs jelzés.) Nincsen. 

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

Támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Ki az, aki a 2. számú bizottsági módosító javaslatot támogatja? (Szavazás.) 

17 igen. Egyhangú. Köszönöm szépen. 
Rátérünk a 3. számú bizottsági módosító javaslatra, a módosítás célja a közforgalmú 

gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonszerzéssel kapcsolatos módosító javaslat. Horváth 
Zsolt képviselő úr! 

 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Mint ahogy az előzőekben elmondtam, kétféle 

változat közül választhatnak majd a gyógyszerészek. Az egyik egy államilag támogatott hitel, 
amit mint magánszemélyek tudnak felvenni, ebben az esetben a várható kamat nagysága 3 
százalék körül fog alakulni. A részletek még a kormány előtt vannak, ezért azoknak az 
elfogadásakor tudunk majd pontos számokat mondani. Én csak az általunk véglegesített 
tervezetről tudok beszélni. 

Hozzátenném, hogy több hónapos munka előzte meg, melynek minden egyes 
részletébe a kamara teljes mértékben bevonásra került, elnök úr is itt van, és igyekeztünk a 
lehetőségekhez mérten a Gyógyszerészi Kamara elvárásait teljesíteni. 

Egy másik finanszírozási formát is bevezettünk, amelyet a gyógyszerészeti 
vállalkozások tudnak igénybe venni, tehát már nem a személyi jogos gyógyszerész, mint 
magánszemély, hiszen egyébként a hitelnél erre nem volt lehetőség. 
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Ebben az esetben egy tőkealapnak a pénzügyi befektetésén keresztül történik az 
üzletrész megvásárlása. Ez a Kisvállalkozás-fejlesztési Pénzügyi Zrt. Itt viszont a törvényt 
módosítani kell, hogy addig az ideig, amíg ez a zrt. tulajdonos a gyógyszerész nevében, 
hiszen itt úgy történik maga az ügylet, hogy a gyógyszerész nevében a tőkealap megvásárolja 
az adott tulajdonrészt, majd abban a pillanatban, amikor a vásárlás megtörténik, egy opciót 
köt, hogy a gyógyszerész milyen módon és milyen időben fogja az alaptól kivásárolni az 
időközben a vállalkozásban megtermelt jövedelemből ezt a tulajdonrészt. Ez egy teljesen 
elterjedt tőkealap, tőkebefektetési mód és egy vállalkozásfejlesztés-támogatási eljárás. Ebbe 
kerültek bele a gyógyszerészek. Itt viszont addig, hogy a törvényi feltételeknek meg tudjon 
felelni, a gyógyszerészi tulajdonhoz kell elszámolni a tőkealap tulajdonrészét, hiszen 
különben nem felelne meg a törvénynek. Ennek tartalmazza a törvényi módosítását a 
módosító javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai részéről van-e kérdés, észrevétel a 

bizottsági módosítóval kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a tárca 
álláspontját kérnénk! 

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

Támogatjuk a javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki az, aki a 3. számú bizottsági módosító javaslatot 

támogatja? (Szavazás.) 17 igen. Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 4. számú bizottsági módosító javaslat a biztonságos gyógyszerellátás érdekében a 

nagykereskedők irányába tesz módosítást. Horváth Zsolt képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Ez az a módosító javaslat, amire a korábbiakban 

utaltam. Az én meglátásom szerint ez két problémát is megold. Az egyik a külföldre történő 
gyógyszereladás kérdése, a másik pedig az, hogy bizonyos gazdasági vagy üzleti 
megfontolások alapján egyes gyártók, forgalmazók válogatnak a gyógyszer-nagykereskedő 
cégek között, hogy kinek biztosít és kinek nem biztosít, ami viszont azt gondoljuk, hogy 
részben a gyógyszerellátás biztonsága tekintetében, részben pedig a versenysemlegesség 
tekintetében sem egy megengedhető eljárás. 

Ezt próbálja ez a módosító javaslat törvényi úton rövidre zárni és megoldani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről van-e kérdés, észrevétel? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, a tárca álláspontját kérnénk! 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Csak annyit, hogy Kiss képviselő úrnak kiegészítve a korábbi jelzését, hogy azért itt az új 
bekezdés, az (5) bekezdés is nagyon izgalmas, hiszen a kisebb gyógyszerforgalmazók 
kérdését varrja el, akik néha versenyhátrányt szenvedhetnek az ellátásnál. Ugyanakkor viszont 
számukra is egy, a versenyhátrány-korrekció mentén beszerzett gyógyszerekről külön 
nyilvántartást kell vezetni, tehát az ő esetükben fordulhat inkább elő ezen export lehetősége. 
Emiatt az ő ellátásuk veszélyét próbálja ez a bekezdés kiküszöbölni, viszont fordítva tőlük azt 
várjuk, hogy az így beszerzett gyógyszerről nyilvántartást kell vezetniük és csak 
Magyarországon értékesíthetik. 

Akkor ezek után az (5) bekezdésből lett az 5/a. bekezdés, és az új (8) bekezdés 
módosításának a végére hívnám fel talán képviselő úr figyelmét, ahol a gyógyszerhatósági 
szerv eljárása az igazán izgalmas e tekintetben, amikor a szöveg is jóval oldottabbá válik, 
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hiszen azt mondja, hogy megállapítja, hogy az adott gyógyszer kivitele gyógyszerellátási 
zavart idézhet elő. 

Szerintünk ez kellően tág fogalmazás ahhoz, hogy a gyógyszerhatóság eljárása minél 
adekvátabb legyen. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a felvetett problémát hogyan bírálja el, az 
adott helyzetet ez a két mondat együtt legalább olyan jól kezeli. Így mi támogatjuk a 
javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e észrevétel, (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm 

szépen. Tehát a tárca támogatja ezt a módosító javaslatot. Kérdezem, ki az, aki támogatja a 
bizottság részéről? (Szavazás.) 17 igen. Egyhangú. 

Az 5. számú bizottsági módosító javaslat a törvénytervezetnek azzal a részével 
kapcsolatos, ami az EGT-vel, illetve az Európai Unióval kapcsolatos kötelezettségeket 
tartalmazza, nevezetesen a 2011. március 9-ei európai parlamenti, tanácsi irányelv, miszerint 
nem az EGT-tagállamok, hanem az Európai Unió tagállamai vonatkozásában szükséges a 
módosító javaslat. Ennek korrigálására irányul. 

Kérdezném a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, akkor a tárca álláspontját szeretnénk meghallgatni. 

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

Támogatjuk ezt az indítványt. Valóban ez egy pontosító jellegű módosító lenne. Áttekintettük 
ismételten az irányelvet és teljesen egyértelműen csak az Európai Unió tagállamaira 
vonatkozik és nem az EGT-tagállamokra maga az irányelv. Ezért ezt pontosítani kell a 
korábbi EU-s rendeletek ehhez csatlakoztak, az EGT-tagállamok azonban az irányelvet nem 
fogadták el magukénak, tehát nem kötelező az ottani államokban. Ezért ez a módosító erre 
irányul, hogy csak és kizárólag az EU-tagállamok esetében kell ezt a jogharmonizációs 
kötelezettséget végrehajtani. Ez a módosító a normaszövegen vezeti át ezeket a 
pontosításokat, úgyhogy támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a tárca támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja 

ezt a bizottsági módosító javaslatot. (Szavazás.) 17 igen. Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 6. számú bizottsági módosító javaslat az előző bizottsági módosító javaslatnak a 

folytatása és kiegészítése a szükséges rendelkezések vonatkozásában. Kérdezném a tárca 
álláspontját. 

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

Támogatjuk. Itt tulajdonképpen a hatálybalépést pontosítja ez a módosító indítvány, a 
jogharmonizációs kötelezettségünk 2013. október 25-étől áll be. Tehát az irányelv 
végrehajtását onnantól kell kötelezően Magyarországon végrehajtani. Erre irányul ez a 
módosító. Támogatjuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 

módosító javaslatot? (Szavazás.) 17 igen. Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 7. számú bizottsági módosító javaslatnál előzetesen megkérdezném, hogy kormány- 

vagy tárcaálláspontot fogunk-e hallani, mielőbb a tartalmát ismertetnénk. 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ennek a bizottsági módosítónak a tartalma meglehetősen 

szélesre nyitott, az általános vitában is elég részletesen hangzott el, ami ennek a tartalmát 
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illeti. Ez a halottvizsgálatról, temetési, temetői intézkedésekről szól. Meglehetősen szélesre 
nyitott. Nem tudom, hogy bizottsági tagtársaim közül mindenki el tudta-e olvasni az 
indoklását, elég hosszú bizottsági módosító javaslatról van szó. Kérdezném, hogy van-e 
valakinek véleménye, hozzáfűznivalója. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 
megkérdezném erről a módosító javaslatról a tárca álláspontját. 

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

Itt ülnek mellettünk a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium munkatársai is, mert amit itt 
látunk, az egy elég széles körű kodifikációs tevékenységnek az eredménye, aminek egy része 
az, amelyik az Egészségügyi bizottság, illetve a mi törvénycsomagunk kompetenciájába 
tartozik, és nyilván ez került ide. 

Lényegében két olyan jelentős problémát tárgyal a módosító javaslat, amelyikre a 
megoldás már sürgető volt. Az egyik pont az egyik ismert háziorvos kollégánál is előfordult 
eset a halottkémlelés kapcsán, de ennél sokkal súlyosabb probléma volt a roma 
sorozatgyilkosságok kapcsán az a helyzet, amikor a helyszínen részben megégett, részben 
pedig utólag mint kiderült, lövési sérüléseket is elszenvedett holttest vizsgálata – nyilván a 
körülmények miatt is – igen sok problémát vetett fel később. 

Ennek kapcsán vált világossá, hogy ezeket a kérdéseket rendezni kell, hiszen itt a 
háziorvos néha valóban a saját betegeivel találkozik a helyszínen, és ez mindenfajta kötődést 
az ő esetében okozhat, és problémát is okozhat a vizsgálatban, illetve a szakszerűség kérdése 
is, hiszen hál’ istennek azért viszonylag ritkán kerül szembe ezzel a háziorvos. Harmadrészt 
pedig a háziorvos ilyenkor szakértői tevékenységet végez, nem gyógyító tevékenységet, tehát 
ez a fajta feszültség már régóta benne van az ágazatban, és számos olyan szakértői 
tevékenységet végzünk, aminek a gyógyító kasszából való finanszírozása legalábbis kérdéses. 

Ezen kérdések egy nagy részét kezeli a módosító csomag azzal, hogy létrehoz egy új 
fogalmat, a halottvizsgálati szaktanácsadó fogalmát, amely tulajdonképpen – hogy nagyon 
egyszerűen fogalmazzak – a halottkém, azt hiszem, angolszász modellnek a leképezése a 
magyar gyakorlatban. Lényegében ez egy megszerezhető végzettséghez kötődő képesítés, 
amelyikből az adott személyek egy országos nyilvántartás részévé válnak, és ebből az 
országos nyilvántartásból van mód területi jelleggel, gondolom, adott területre a szakértőt 
meghívni, amely szakértő ezért a tevékenységért viszont díjazásban is részesül. 

Tehát ez egy korrektnek tűnő rendszer, amiben összeállnak ezek a lábak. Azt 
gondolom, és az is remélhető tőle, hogy nyilván jelenleg a háziorvosi gyakorlat defenzív 
olyan szempontból, hogy a szakértelem kérdőjeles volta miatt előfordulhat, hogy fölösleges 
mennyiségben döntenek úgy, hogy a holttest vizsgálata igazságügyi boncolást igényel. Tehát 
ez a fajta szűrés is a rendszerben beindulhat. 

Lényegében ez az egyik nagy folyamat, amit elszab a jogszabály, és jó pár helyen 
felhatalmazókat ad arra vonatkozóan, hogy ennek a részletszabályait maga az új szakértői 
névjegyzék, ez a fajta szakértői végzettség, az ehhez szükséges díjak, illetve maga ez a 
szakértői díj megállapítását mind-mind kormányrendelet tárgyává teszi, az alapfogalmakat 
tisztázza ehhez. 

A másik lényeges, az ombudsman által történt megkeresés tette indokolttá, hogy a 
temetőkről szóló törvény egy részének a megnyitása mégis idekerült, mert az ombudsman 
jelzése az volt, hogy a korai vagy a középidős magzat esetében mi történjék a holttesttel 
lényegében. Jelen esetben nagyon sok vita volt arról, hogy a szülőknek joguk van-e vagy sem 
ilyenkor eltemettetni a gyermeket, és ilyenkor pedig igazságügyi és egyéb eljárások szóba 
jönnek-e. Pontosítja ezt a definíciót, először is a korai vagy középidős halál, ami egy 
egészségügyi definíció, ezért van nálunk megnyitva, és azt mondja lényegében róla, hogy 
ilyenkor a szülő írásbeli nyilatkozata alapján temethető vagy hamvasztható el. 
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Tehát lényegében megpróbáltuk vagy megpróbálják azt hiszem, ezt a kérdést is 
elvarrni. Tehát lényegében ezek a fő elemek kerültek a mi csomagunkba, itt ül mellettem a 
KIM képviselője, nem tudom, hogy főosztályvezető úr akar-e hozzászólni az elhangzottakhoz, 
ha igen, akkor átadom a szót, illetve elnök úr eldönteni, hogy ad-e szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a KIM jelen lévő képviselőjét. 

Nagy professzor úrnak azért adnék először szót, hogy hátha kapcsolódik a viszontválasz. 
Nagy professzor úr! 

 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Én meghallgatnám a KIM képviselőjét, mert lehet, 

hogy magyarázatot adna a kérdésemre. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a KIM képviselőjének adnám meg a szót. 
 
DR. BENEDEK BULCSÚ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm. Benedek Bulcsú vagyok a KIM-ből. Helyettes államtitkár úr 
szavaival teljes mértékben egyetértünk. Azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez a 
halottvizsgálati szaktanácsadói rendszer alapvetően valóban arra a két dologra adna 
megoldást, hogy egyrészről egy szakszerűbb, egy pontosabb helyszíni halottvizsgálat 
alakuljon ki, amelynek során a rendőrség tényleg egy, erre a feladatra közvetlenül megbízott, 
kiképzett személyeknek a segítségét veheti igénybe. 

Ezáltal egyrészt azonnal eldönthető lesz, hogy a holttest további sorsa mi lehet, kell-e 
egyáltalán akár hatósági vagy igazságügyi boncolást elrendelni, szükséges-e büntetőeljárás 
vagy hatósági eljárás megindítása, vagy pedig természetes halálnak az esete állhat fenn. 

Azt gondoljuk, hogy ez egyszerre javítja a szakmaiságot, csökkentheti a felderítetlen 
halálesetek számát, illetve még emellett ugyanakkor némi spórolást is lehetővé tesz az 
államháztartás számára azzal, hogy az esetlegesen feleslegesen rendkívülinek ítélt halálesetek 
száma csökkenni fog. 

Tehát körülbelül mi is egyetértünk helyettes államtitkár úr szavaival, emellett pedig a 
javaslat több technikai pontosítást tartalmaz. Egy készülő kormányrendelethez szükséges 
felhatalmazásokat, illetve fogalmi meghatározásokat, amelyek tekintetében egy egységes, 
áttekinthetőbb eljárásrendet kellene kialakítani. 

Ennek egyébként a hátterét már a közgigazgatási és hatósági eljárásról szóló törvény 
tartalmazza, amely már felhatalmazást adott arra, hogy a Ket.-től eltérő szabályokat is 
alkothasson a kormány, erre a hatósági eljárásra való tekintettel, hogy itt a hatósági eljárás és 
a büntetőeljárás a halál nem természetes jellege között igencsak egy könnyen átjárható esetről 
van szó, ezért biztosítani kell egy könnyebb, gördülékenyebb átmenetet a hatósági és a 
büntetőeljárás között azzal, hogy természetesen az eljárási garanciákat mindkét eljárásban 
biztosítani kell. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Itt az a mondat, hogy a javaslat lehetővé teszi, hogy 

a korai és középidős magzatokat (halottvizsgálat nélkül) a szülő nyilatkozatára el lehessen 
temetni, a szülő ezen nyilatkozat alapján a magzat eltemettetésére köteles lesz. Ez nincs 
ellentmondásban egymással? 

 
ELNÖK: Kérnénk szépen a választ. 
 



- 31 - 

DR. BENEDEK BULCSÚ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A korai és középidős magzatok eltemethetőségének a fő problémája az, hogy 
halottvizsgálat az ő számukra nem lehetséges. Gyakorlatilag az ombudsman ajánlása arról 
szólt, hogy lehetővé tegye a szülő számára, ha a szülő tesz egy ilyen nyilatkozatot, akkor 
innentől kezdve beindulhat egy ilyen temetkezéssel kapcsolatos, különböző kötelezettség 
mind az ő számára, mind pedig egyéb szervek számára is. 

Tehát ha ő megtesz egy ilyen nyilatkozatot, ezt olyan felelősséggel kell megtenni, 
hogy ezt követően akkor köteles is lesz a magzata eltemettetéséről gondoskodni. Ha nem teszi 
meg ezt a nyilatkozatot, akkor természetesen a magzat az eddigi sorsát viseli, ami az eddigi 
eljárásrend szerint történt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Én csak érdeklődni szeretnék, hogy akkor a temetőkről 

és a temetkezésekről külön törvény nem lesz ezek szerint? Úgy tűnik, mintha több 
törvényjavaslatban osztanák el ezeket. Ezt szeretném megkérdezni. 

 
DR. BENEDEK BULCSÚ főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az Országgyűlés előtt szerepel még egy temetőkkel kapcsolatos jogszabály, 
ebben a javaslatban csak és kizárólag a halottvizsgálattal kapcsolatos javaslatok szerepelnek. 
Egyrészt ez a korai és középidős magzati halál, másrészről pedig két technikai pontosítás, ami 
az ügyészség és a nyomozóhatóság munkájáról szól, tehát ami kifejezetten a halottvizsgálatról 
szól. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a bizottsági módosítót a tárca úgy értelmeztem, 

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

Támogatja. 
 
ELNÖK: Annyit még szeretnék mindenképpen mondani, hogy a Belügyminisztérium 

is érintett ebben a kérdésben, nyilvánvalóan nem hívtuk külön a bizottsági tárgyalásra a 
Belügyminisztérium illetékeseit. 

Tehát a tárca támogatja ezt a bizottsági módosító javaslatot. Kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) 17 igen. Egyhangú. Köszönöm szépen. 

A bizottságok módosító javaslatok tárgyalásának és a napirendi pontjaink 
tárgyalásának a végére értünk. Szeretném jelezni, hogy a törvénytervezet részletes vitájára 
holnap délután kerül sor előrelátható időpontban, a kapcsolódó módosító indítványok 
benyújtására holnap estig van lehetőség, és a következő bizottsági ülést holnapután, szerdán, 
10 órai kezdéssel itt fogjuk tartani a kapcsolódó módosító indítványok megtárgyalásával. 
Köszönöm mindenkinek a részvételét, további szép napot. A bizottsági ülést bezárom. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 13 perc)  
  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 
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Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  

 
 


