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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2013. május 
29-ei ülésén. Egyetlen napirendi pontunk van, az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási 
tárgyú törvények módosításáról szóló T/11107-es számú törvényjavaslat kapcsolódó módosító 
javaslatainak, valamint a bizottsági módosító javaslatoknak a megtárgyalása, első helyen 
kijelölt bizottságként.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, és szeretném megkérni a bizottság 
tagjait, hogy amennyiben a napirendet elfogadják, ezt kézfelemeléssel erősítsük meg. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. Ellenpróbát nem kell kérni. 

Tisztelettel köszöntöm a napirendi pont előadóját, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Egészségügyi Államtitkársága részéről Cserháti Péter helyettes államtitkár urat 
és jelenlévő munkatársait, és mindenkit, aki munkánkat figyelemmel kíséri, a köztestületi 
kamarák résztvevőket.  

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11107. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első 
helyen kijelölt bizottságként) 

Kérdezném a módosító javaslatok tárgyalása előtt, hogy kormány vagy 
tárcaálláspontot fogunk-e hallani. 

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

Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor térjünk is rá először a kapcsolódó módosító 

indítványoknak a tárgyalására. 
Az ajánlástervezet 1-es száma alatt, összefüggés nélkül, a 37-es számú módosító 

javaslat, melyet Hollósi képviselő úr nyújtott be, és amely nyelvi pontosítást tartalmaz. 
Kérdezném, hogy kívánja-e indokolni.  
 
DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): A múltkor megbeszéltük. 
 
ELNÖK: Igen. Nem. Kérdezném akkor a tárca álláspontját.  
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Ezt a múltkori bizottsági ülésen megbeszélt módosítást mi is támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 

bizottság részéről. (Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm szépen, nem kell ellenpróbát kérni.  
Az ajánlástervezet 2-es sorszáma alatt, összefüggés nélkül, a 36-os számú módosító 

javaslat - amelyet én nyújtottam be - pontosítja azt az esetet, amikor az egészségbiztosító 
tévesen utal a szolgáltató részére. Ezt a múlt alkalommal részletesen kibontottuk, így 
részletesebben nem kívánom indokolni.  

Kérdezem, hogy a bizottság részéről van-e valakinek észrevétele. (Jelzésre:) Kiss 
képviselő úr! 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Elnézést, de én úgy gondolom, hogy itt a lényeg. Tehát, 

ha a helyettes államtitkár úr elolvassa ezt a szöveget, ami most a kapcsolódó módosító 
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javaslat, én nem akarnék sokat szőrözni rajta, de ez lényeges. Felolvasom, bocsánat, ha nem is 
szépen. „Amennyiben az egészségbiztosító tévesen utal valamely egészségügyi szolgáltató 
részére finanszírozási összeget, jogosult a téves utalás megállapításától számított hat hónapon 
belül”, tehát ugyanaz van. Tehát mindegy, hogy ha másfél év múlva is állapítják meg ezt a 
téves utalást, akkor is – én így értelmezem, mert nekem az eredetivel ez volt a problémám. 
Tehát a téves utalás megállapításától számított hat hónapon belül az egészségügyi 
finanszírozás; hogy az egészségügyi finanszírozás az összeg vagy díj, erről lehet vitatkozni, 
mert szerintem nem díj a finanszírozás, de legyen az.  

Tehát végül is a lényeget tartalmazza, jó, rendben van, elfogadom, mert nekem az 
előzővel az volt a problémám, hogy annak jogvesztő hatálya volt hat hónapon belül, de ennek 
most így, már nincs jogvesztő hatálya, ugye, jól értelmezem? 

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

Igazából a múltkor arról volt szó, hogy esetleg a hat hónapot megnöveljük tizenkét hónapra. 
Megígértük, hogy ezt egyeztetjük a társtárcákkal, de nem kaptunk ebben támogatást, tehát mi 
magunk is ezt a szöveget tudjuk támogatni. Viszont valóban a szöveg pontosult. Még egyszer, 
amiről itt szó van az az, ami a magánéletben is előfordul, hogy valamiért az ember tévesen 
vesz fel bármilyen támogatást, azt előbb-utóbb vissza kell fizetnie jogszerűen, hiszen az egy 
olyan többlet, ami nem illette őt meg. Tehát itt is arról van szó, hogy olyan többlet érkezett a 
szolgáltatóhoz – alapvetően tisztázzuk azért –, amit valamilyen módon vissza kell fizetni, és 
így a tárgyhónap elég nehezen definiálható fogalom volt. Viszont a téves utalás megállapítása 
sokkal kezelhetőbb a szolgáltató, meg a finanszírozó számára is, és azt gondoljuk, hogy 
továbbra is van mód az összeg díj kérdésében – azt hiszem ez a helyes fogalom az Ebtv. 
szerint –, és az, hogy egy összegben vagy több részletben, ez is a méltányos kezelés 
lehetőségét lehetővé teszi. De hát eddig tudtunk elmenni, azt gondoljuk; mi ezt tudjuk 
támogatni, és ez így remélhetőleg elfogadható a szolgáltatók számára is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van még valakinek észrevétele? (Nincs jelzés.)  
Tehát a tárca támogató álláspontja mellett, kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) Egyhangú. Ellenpróbát nem kell kérni.  
Az ajánlástervezet 3-as sorszám, 35-ös módosító, általam benyújtva. Kiveszi a 

szövegből a „bármilyen módon” akadályozás fogalmát. Kérdezném, hogy van-e valakinek 
észrevétele. Kérdezném a tárcát.  

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

múltkori bizottsági ülésen megbeszéltek szerint mi is támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a bizottság részéről. 

(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Ellenpróbát nem kell kérnem. 
A következő a 4-es ajánlástervezet 5-ös összefüggésben, 38-as számú módosító. A 

múltkori bizottsági ülésen – tulajdonképpen a részletes vitában is – meglehetősen sok kérdést, 
és észrevételt generáló módosító javaslat, melyet Nagy Kálmán professzor úr nyújtott be. A 
tartalmát nem is kívánom elemezni, részletezni. Alelnök úr kíván szólni, parancsoljon! 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Végtére is az, hogy a 

múltkori megbeszélésünk alapján két javaslatból - mert két javaslat jött: Nagy Kálmán 
képviselő úr és részemről - össze lett gyúrva egy harmadik, amivel abszolút egyetértünk, csak, 
elnézést kérek, formailag egy picit méltánytalannak tartom. Hogyha egyszerűen 
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megállapodunk abban, hogy a beterjesztő javaslata - akinek javaslatát nem fogadták el abban 
a formában, de úgy hangzott el - majd egy másik formában bizottsági módosítóként bejön, 
akkor furcsa az, hogy akkor egyes képviselő nyújtja be és nem a bizottság. Ez nem nagy ügy, 
csak hát, még egyszer mondom, egy kicsit furcsa. Az ellenzéki képviselők amúgy is 
megszokták, hogy a javaslataiknak a 99,9 százaléka, mármint a direkt, azonnali javaslat 
leszavazásra kerül, akkor legalább, ha tudnak olyan módosítókat vagy olyan ötletük van, vagy 
olyan javaslatuk van, ami szakmai szempontból helytálló, és a tárca amúgy tudja elfogadni, 
hogy csinál vagy egy minisztériumi vagy egy bizottsági változatot, akkor egy kicsit nem esik 
jól. És lehet, hogy azt mondják, hogy miért vagyok ilyen hiú; én nem vagyok hiú, de mégsem 
esik jól, hogy gyakorlatilag ebben az esetben nevesítjük a módosítást. Én azt kapom fel, hogy 
a saját javaslatomat, mert nem fogadta el a tárca, kapcsolódó módosítóval változassam meg, 
akkor semmi gond, akkor is még megvan a lehetőség, hogy ne fogadják el, de úgy érzem, 
hogy ez nem egy fair eljárás. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy kíván-e reflektálni valaki a bizottság 

részéről. Professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Én csak annyit, hogy nekem veled semmi bajom. 

Tehát a helyzet annyi volt egyedül, hogy egy olyan jellegű kitétel volt, amelyik a 
méltányosság gyakorlását törvényi szinten megjeleníti. De azt gondolom, hogy jobb, hogy ha 
ez nincsen benne, tehát a méltányosság; a többi részével kapcsolatban meg azt gondolom, 
hogy van igazság abban, amit mondtál, nincsen semmi probléma a részemről.  

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Részemről, csak még egyszer mondom, legalább a 

formákra ügyeljünk, ha már egyszer az a rend a parlamentben. 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Ugye, tudod, hogy a méltányosságban - ami 

egyébként ettől független, ha rossz kasszából jön a pénze - azért van valami olyasmi, amit 
törvényi szinten azért kell megjeleníteni, mert a méltányosságnál az az érzése van az 
embernek, hogy nem olyan nagyon jár, de méltányosságból adunk neked; de ettől függetlenül 
semmilyen bajom ezzel az üggyel nincs, amit mondtál.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nincs további észrevétel. 
A tárca álláspontját kérem, és helyettes államtitkár úrnak adom meg a szót. 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Azért nem volt könnyű ugye, a hétfői vita után ezt tárca-, OEP- és egyéb egyeztetéseken 
átfuttatni. És hadd hívjam fel a figyelmet, egy jelentős újdonság van a szövegben, mert a 
módosítás aztán összefügg a következő indítvánnyal. Azt is el kellett varrnunk, hogy nemcsak 
arra az esetre - innentől kezdve - vonatkozik, hogy valaki a kórházban van gyermekével, 
hanem arra is, ha otthon van a leukémiás gyermekével, ne adj’ isten, arra is vonatkozik ez a 
lehetőség. 170 millió forint a keret egyébként, amivel az OEP gazdálkodhat, igaz, hogy ez 
nem csak a táppénzre, hanem a méltányossági tgyás-re is vonatkozik, meg a gyedre is 
vonatkozik. Ez azért fontos, mert most is van, tehát olyan egyéb jogcímek méltányosságnál, 
amikor például nem éri el a biztosítási jogviszony azt a 180 napot, és hogy közel van hozzá, 
és az OEP-nek ilyenkor van módja bizonyos határok mellett ugye, egy várandós anya, vagy 
pontosabban gyermekét megszült anya esetében, ott is méltányosan eljárni, ott más okból a 
biztosítási jogviszony elégtelensége miatt.  

Tehát itt tulajdonképpen egy új méltányossági viszonyt is kellett képezni, eddig ez 
nem szerepelt, de azt gondoljuk, hogy az OEP-nek van ebben gyakorlata, és ugye, ezzel 
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például a krónikus betegség fogalmát sem kell most akkor definiálnunk, amivel rettentően 
kínlódtunk vele a múltkor, de azt gondoljuk, hogy ez a legelfogadhatóbb. És aminek 
rettentően örülünk, hogy sikerült leegyeztetni a társtárcákkal is, úgyhogy úgy tűnik, hogy 
ennek lesz támogatottsága, ami nem kis szó, mert ugye, a költségvetési vonzat így viszonylag 
kézben tartható, és akkor azt gondoljuk, hogy a méltánytalan helyzet, hogy a 12 éves 
időpontban a szülő ezt a jogot elvesztené, így kezelhető lesz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. És nagyon szépen köszönöm, én is 

látom, hogy itt egy új ponttal is gyarapodott, tehát a kettőnk álláspontjához képest, hiszen úgy 
fogalmaz, hogy az (1)-es, és a (2)-es bekezdésben foglaltakon túl is lehet gyakorolni. Tehát ez 
rettentően fontos, mert ezzel nyitja ki arra, amit helyettes államtitkár úr mondott, és teljesen 
egyetértünk, tehát én is úgy gondolom – és itt használja a méltányosság szöveget is –, hogy az 
OEP méltányossági díj megállapítása előtt nyilván kell egy szakmai javaslat. Nyilván az OEP 
sem csak ránéz a szülőre, hanem megkérdezi, hogy mi a baja, illetve a szakemberek mit 
javasolnak. És ha a szakemberek azt mondják tiszta szívükből, szakmai meggyőződésből, 
hogy ennek feltétlenül ezen túl is meg kell adni, akkor ez egy örömteli dolog, hogy megvan a 
lehetőség. Persze a végső elbírálást az OEP fogja végezni a kereteinek megfelelően, de ez egy 
nagyon jó, tehát én mindenképpen üdvözlöm ezt a megoldást.  

 
ELNÖK: Professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Ezért dolgoztam egy kicsivel többet nálad, mert én 

tárgyaltam az OEP-pel. Ha mindent összevetünk, azon felül szeretném megköszönni 
államtitkár úrnak több dolog miatt. Az egyik dolog az azért is, mert egy olyan résszel 
gazdagította ezt az egész dolgot, amelyik az életkor vonatkozásában rendkívül fontos. 

A másik dolog pedig az, hogy elfogadta ezt és befogadta ezt. Én azt gondolom 
egyébként, hogy nagyon-nagyon sok gyereken segítünk így, és én úgy érzem, és azt 
gondolom, hogy ez egy olyan új elem, amelyik nem egyszerre jelenik meg. Kétségtelen 
valamilyenfajta olyan gazdasági dolog, ami a költségvetésből - és így az OEP 
költségvetéséből - olyan értelemben csökkenti az OEP költségvetését, de olyan ereje van, 
amelyik most a gyerekek védelme esetében, amelyik egy rendkívül fontos tényező ma 
Magyarországon, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és még egyszer köszönjük a tárcának 
azt, hogy ebben a dologban partner volt. Köszönjük.  

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

Az elhangzottakhoz még két hozzáfűzés. Tehát, sajnos – akár így is mondhatom – az E-
alapban rendszeresen azt tapasztaljuk az utóbbi években, hogy az ilyen gyermek 
várandósággal összefüggő források sohasem teljesülnek, mindig alul teljesülnek, ez egy 
szomorú tény. A táppénz annál örvendetesebb, viszont a gyednél sajnos, és a tgyás-nél nem 
így van, de hát ezért is viszonylag védhető az, hogy sajnos ez a forrás sem fog túlteljesülni a 
fentiek miatt ugye, a nagy számokból következően, bár ne így lenne, bár ne ez lenne a 
problémánk.  

A másik viszont az, hogy a most nem módosított törvényi szövegben benne van az, 
hogy az adott osztálynak kell igazolást kibocsátani arról, hogy valóban megtörténik az, hogy a 
mama vagy az édesapa ott van a gyermek mellett. Tehát ennek a szakorvosi, szakmai, 
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ugyanakkor időtartam része is kezeltetik, ehhez nem kellett hozzányúlni, mert az láthatóan 
továbbra is benne van – csak ezt a választ adnám alelnök úr jelzésére.  

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Igen, csak az otthoni táppénznél nyilván a kezelőorvos 

fogja ezt a véleményt alátámasztani, hogy méltányossági ügy legyen belőle. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tárca támogató álláspontját. Én úgy gondolom, hogy 

azért annyit mindenképpen egy ilyen horderejű kérdésnél érdemes megjegyezni, hogy a 
salátatörvényeknek megvan az a pozitív hozadéka – Garai képviselő úrnak mondom 
elsősorban –, hogy tényleg ilyen jellegű kérdéseket olyan módon lehet kezelni, amit 
egyébként, ha nem így lenne, akkor egyenként és egyesével nagyon nehéz lenne törvényi 
szinten kezelni, tehát azért ennek megvan ez a pozitív hozadéka.  

Támogató a tárca álláspontja. Aki támogatja ezt a módosítót? (Szavazás.) Egyhangú. 
Köszönöm szépen. Ellenpróbát nem kell kérni.  

A 6. számú ajánlástervezet – 33-as módosítóhoz. Szilágyi képviselő úr tegnap a 
részletes vitában részt vett. Tehát a kapcsolódó módosítónak a tartalma a gyógyszerészeti 
hatóság nyomozati jogköreit biztosító rendelkezéseknek a törlését javasolja. Szilágyi 
képviselő úr nincs itt a bizottsági ülésen. Kiss képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Nekem azért lenne egy megjegyzésem ezzel 

kapcsolatban. Tehát olyan jogköröket kap a gyógyszerügyi hatóság, ami a titkosszolgálatokat 
illeti meg. Nincs is ezzel probléma, csak inkább azzal – lehet, hogy én nem olvastam ki a 
törvényből –, hogy azért mi szeretnénk azt, ha ez a különleges jogkör valóban csak a 
gyógyszerészettel kapcsolatos nyomozás esetében érvényesülne. Például, amit itt a Szilágyi 
képviselő úr közölni akar, ugye, hogy bármilyen adathordozóról fizikai tükörmásolatot 
készíthet. Na most, elmegy egy egészségügyi szolgáltatóhoz vagy egy nagykereskedőhöz az a 
nyomozó hatóság; az rendben van, hogy mindenről másolatot készít, de úgy gondolom, hogy 
szigorúan csak a gyógyszerészeti nyomozásra kellene, hogy vonatkozzon ez a 
másolatkészítés, tehát joggal tart ő attól, hogy bármit lemásolhatnak. És most nem is a 
gyógyszer-nagykereskedőről vagy egy gyárról beszéltem, bármihez hozzájuthatnak, legyen az 
akár még esetleg szabadalmi dolog vagy ipari jogvédelem alatt álló adat, és ugye nem tudom, 
hogy mennyire biztos az, hogy ez csak a nyomozó hatóságnál marad meg, tehát nem kerül-e 
ki a nyomozó hatóság berkeiből olyan, aminek nem kellene kikerülnie.  

Tehát lehet, hogy benne van a törvényben, csak én nem találtam, úgyhogy ilyen 
szempontból felhívnám a kormány az államtitkárság figyelmét arra, hogy amennyiben ez 
nincs megfelelően benne, akkor applikálják ezt bele. Tehát nehogy visszaélések történjenek 
egy ilyen nagyon komoly felhatalmazás által, és ilyen szempontból én akceptálom a Szilágyi 
képviselő úr aggodalmait. Köszönöm.  

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

Először is maga a módosítandó szövegnek a címe, ugye, a 97-es paragrafus „a gyógyszerek és 
a gyógyszerellátás hatósági ellenőrzése”, tehát világosan beszél, amire egyébként neki joga 
van. És minden egyes ilyen bekezdés úgy kezdődik: a hatósági ellenőrzés keretében folytatott 
eljárások során, tehát ez a kettő szerintem világossá teszi minden egyes bekezdésnél; 
mindegyik így kezdődik, amikor ezeket az új jogköröket megállapítja az OGYI számára, hogy 
ezt megteheti. És harmadrészt pedig továbbra is azt mondjuk, a múltkor megbeszélt 
pontosítással az ügyészi felhatalmazás ugyanígy vonatkozik itt is, tehát semmifajta önkéntes, 
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a magyar létező bírósági vagy pontosabban jogalkalmazási kontroll nélküli tevékenységet 
nem hajthat végre, csak ha meg tudja indokolni, hogy erre szükség van. 

Tehát azt gondoljuk, ezekkel a védelmekkel, amelyik nem különbözik más hasonló 
eljárásoktól, ez támogatható, tekintettel az ügyek súlyára, amik itt várhatóak sajnos a jövőben 
a gyógyszerhamisítás irányelv életbelépésével, úgyhogy mi ezért nem támogatjuk igazából 
továbbra sem. 

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

Elnézést kérek mindenkitől, kollegáktól, Kolláth György professzor úrnál jogi diplomát is 
szereztem, tehát vannak elméleti problémáim is, meg gyakorlati is. Tehát azért én úgy 
gondolom, hogy minden problémás körben, tehát jogellenes tevékenység körében, a jelenleg 
érvényben levő törvények egyértelmű nyomozati és egyéb kompetens szerveket jelölnek meg, 
ahol – most ebben az esetben nyilvánvalóan, meg más esetben is – lehetnek speciális szakmai 
kérdések, ahol a nyomozó hatóságok ezeket a szakmai kivonatokat és embereket bevonhatják 
a különböző nyomozati eljárásokba. Arról nem beszélve – most csak mondok egy ilyen, lehet, 
hogy buta gyakorlati példának tűnik –, hogy azért nemzetközi szinten is tapasztaljuk azt, hogy 
azért a gyógyszerelések környékén elég komoly nehézségek és bűncselekmények is vannak. 
Na, most feltételezzük azt, hogy egy ilyen GYEMSZI vagy egyéb szerencsétlen alkalmazott 
kimegy, és akkor még bajt is csinálhatnak vele, míg ugyanakkor egy rendőrségi, ügyészségi 
nyomozó, ha kimegy, azért az egy más dolog.  

Tehát én úgy gondolom, hogy ha elkövetett valaki egy bűncselekményt vagy annak a 
gyanúját, a jelenleg érvényben lévő jogszabályok, és ezt kiegészítő különböző eljárási 
jogszabályok ezt abszolút effektíven és megfelelő módon tudják kezelni. Megmondom 
őszintén, hogy így külön más szerveket én nem tennék bele, csak külső szakértőként, akik 
besegítenének az ügyészségnek vagy a rendőrségnek, tehát ez a véleményem. De azzal az 
alapelvvel egyetértek, hogy ki kell takarítani ezeket a különböző jogellenes tevékenységeket, 
amelyek azért a betegeknek az érdekeit alapvetően negatívan befolyásolhatják. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Gyakorlatilag azt nem vitatom, ahogy Kiss 

képviselőtársam se, hogy a gyógyszerhamisítással kapcsolatos esetekben nagyon keményen 
kell eljárni, hiszen mindannyiunk és a betegeknek is ez az érdeke. De Kiss képviselőtársam 
egy olyan dolgot vetett fel, mert ugye, ez egy eljárás, tehát árnyékra ugorhat mindenki, tehát 
tévedhetnek is. Na, most nem az a problémám, ha tévednek, utána elnézést kér az illető, mit 
tudom én, állítólagos gyógyszerhamisító vagy önjáró feltaláló, aki feltalálta a panaceát is, 
ugye, ezt elkezdi hirdetni, és akkor egy ilyen ellenőrzés esetleg megállapíthatja, meg a 
dokumentáció begyűjtése.  

Kiss képviselő úr arra hívta fel a figyelmet, amellett, hogy elnézést kérünk, ha 
árnyékra ugortunk, fennáll a veszélye, hogy az így nyert adatok, mert lehet, hogy ez egy 
világmegváltó találmány, és így a hatóság minden adathoz hozzájut, ami ilyen szerzői jogokat 
és egyebeket is érinthet később. És elképzelhető, hogy ebbe a jogszabályba egy ilyen esetet 
bele kéne tenni, hogy ebben az esetben viszont minden kinyert adatot a hatóságnak meg kell 
úgymond semmisíteni, vagy legalábbis garantálni kell adatvédelmi szempontból, hogy annak 
az embernek az adatai, aki mondom: egy árnyékra ugrás következtében, mégsem állapítható 
meg. Ezt azért is mondom, mert az Európai Unióban született egy nagyon érdekes döntés, 
érdemes lenne a tárcának is tanulmányozni, hiszen ha a nikotint – most az e-cigaretta 
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összefüggésében mondom – gyógyszernek nyilvánítjuk, mint ahogy nem az. És most nézzék 
meg mit mondott az Unió megfelelő testülete erről a döntésről, egy párnapos döntés, hogy 
nem az, akkor az e-cigarettával kapcsolatos dolgokat is úgy lehet kezelni, hogy kérem, ez 
gyógyszernek minősül, tehát aki ezzel foglalkozik az úgymond nem engedélyezettként jár el, 
és a többi, és a többi.  

Tehát nem akarom ragozni, csak jelezni szeretném Kiss képviselőtársam felvetését 
csupán adatvédelmi szempontból, mert az adatvédelem az megillet mindenkit, és főképp 
akkor illet meg, ha kiderül, hogy a hatóság is tévedhet, hiszen egy gyanú alapján – lehet, hogy 
nagyon alapos gyanú alapján – mennek ki nyomozni. De hallottam már olyan ügyet 
Magyarországon, amikor egy ilyen hatósági eljárás: rendőrség, mindenki kiment, lefoglalt, 
satöbbi, igazából semmi olyasmit nem találtak, de az illető az a maga nemében egy 
feltalálónak minősül, ráadásul – mit tudom én – nem valami civil, hanem egy felkent 
egészségügyi szaktekintély. És hát ilyen szempontból félő, hogy azok az adatok és 
információk, amihez hozzá lehet jutni, bocsánat, most ezt a szót idézőjelbe teszem, és én nem 
tételezek fel ilyet, de „ipari kémkedés” is van a világon. És ilyen szempontból ezek az adatok 
jó pénzért úgymond eladhatók, ha nem rendelkezik a jogszabály, hogy amennyiben nem 
bizonyosul be a hatóság feltevése, és ez nem következik be, akkor az ott nyert adatokkal mi 
történjen. Mert lehet, hogy automatikusan megsemmisítik, de én ez azt hiszem, hogy 
garantáltabb lenne, tehát ezért jelzem, hogy a Kiss képviselő úr felvetésében azért van elég 
sok ráció. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kérdezném, hogy a meggyőző érvek változtatták-e helyettes államtitkár úr, 

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

Először is azt mondanám nyilván, hogy általában sajnos itt is, mint előbb a tgyás esetében bár 
az lenne a problémánk, ami. A problémánk az, hogy a nagy három intézményünk ellenőrzési 
kapacitása minimális. Ugye, mindannyian tudjuk, hogy idős, a nyugdíj mellett álló kollegákat 
tudunk megnyerni nagy nehezen az ismert források birtokában erre a tevékenységre, tehát 
ennek a minősége messze elmarad az igénytől: úgy az E-alap direkt intézményfinanszírozás, 
mint akár a gyógyszerhatóság egyéb területeken, hiszen állandó kapacitásgondokkal küzdünk. 
Ugye, napokkal ezelőtt tárgyalásokat folytattunk a gyógyszergyári mind a három tömörüléssel 
arról, hogy alaki hiba kapcsán, amikor ugye, az lenne a jó, ha a cégek minél gyorsabban ki 
tudnák hozni a piacra a terméküket, le tudnák folytatni ezt a fajta ellenőrzést, és nem tudja, 
olyan kapacitásgondokkal küszködik létszámát tekintve, hogy nem tudja.  

De bár ez lenne a problémánk, hogy a tömegével kiszálló ellenőrök túlkapásait kéne 
korrigálnunk – most nagyon sarkított dolgot mondanék –, csak még egyszer értsék meg, hogy 
amikor állandóan azt kiáltjuk, hogy az E-alap, ez a hihetetlenül keményen kontrollált 
forrásfelhasználással szeretnénk célba juttatni legjobban, és oda allokálni forrásokat, ahova 
nem jut pont azért, mert máshonnan viszont nem tudjuk követni, és oda meg feleslegesen 
kimegy. Ebben a helyzetben inkább az a feszültség jellemzi, amit én átélek, vagy átélünk 
mostanában.  

Kettő. Ha a szövegben magában, és én azt gondolom, például ott a (4)-es bekezdésről, 
amikor a helységben kutatni csak akkor lehet ugye, ha bizonyítható, hogy az valóban 
ténylegesen az adott személy használatában van, tehát semmifajta önkényeskedésre ilyen 
típusú nem ad lehetőséget. És az (5)-ös pedig alaposan leírja, hogy hogyan kell a hatóságnak 
az ügyészséghez fordulni, hogy adhat például az ügyészség engedélyt előre, részlegesen 
korlátozhatja adott esetben a vizsgálat tárgyát; a megbeszélt (6) bekezdésben pontosítjuk, nem 
bírói határozat, hanem ügyészség, ez a múltkor megbeszélt módosító. És mindezek után, most 
munkatársaimat megkérdeztem, hogy amíg itt szerepel, azok a szabályok, amik a Ket.-ben, 
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tehát a közigazgatás hatósági eljárást szabályozó törvényben nem szerepelnek. A Ket.-ben 
viszont a hatósági eljárás során szerzett adatok felhasználásával rendelkezik a jogszabály, 
azért nem tettük át ide, mert benne van az, hogy az így megszerzett adatok megsemmisítését 
hogyan kell elvégezni. De ezt, ha csak az indoklásban, akkor még kibővítjük, bele tudjuk 
tenni, akkor ennek mentén mi továbbra is fenntartanánk az álláspontunkat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát ismételten nemleges a tárca álláspontja.  
Kérdezem, ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot. (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki 

nem támogatja ezt a javaslatot? (Közbeszólás: Melyik javaslatot?.) Bocsánat, tehát Szilágyi 
képviselő úrnak a tárca részéről nemleges a támogatás. A nemleges tárcaálláspont ellenére ki 
az, aki támogatja Szilágyi képviselő úrnak a javaslatát? Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Ki az, aki nem támogatja? Nagy képviselő úr? (Dr. Nagy Kálmán: Én nem támogatom.) Nem 
támogatja. Tehát a kapcsolódó módosító javaslatot a bizottság nem támogatja.  

A következőben a bizottsági módosító javaslatok tárgyalására kerül sor. Itt is 
kérdezném, hogy kormány vagy tárcaálláspontunk hallunk. 

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

Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspont.  
Az 1-es számú bizottsági módosító javaslat – remélem mindenki előtt rendelkezésre 

áll – felhatalmazó rendelkezést tartalmaz a biocid termékek előállítására és forgalomba 
hozatalának feltételeiről szóló együttes miniszteri rendelet megalkotására. A bizottság tagjait 
kérdezem, van-e valakinek kérdése, észrevétele a bizottsági módosító javaslattal 
kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Nincsen. Kérdezném a tárcaálláspontot. 

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

Ugye, a törvényhez már kormányrendelet saláta is készül, bő 200-oldalas lesz, úgy néz ki a 
végrehajtási része; valahol ennek kapcsán mi is találkoztunk ezzel a problémával. Az egyik, a 
saláta alkotás sajnos mindig indokolttá tevő uniós jogharmonizációs tevékenység mentén a 
felhatalmazó nem volt teljes, úgyhogy ezzel egyetértünk, mert szükséges ahhoz, hogy ez 
kerek legyen. 

 
ELNÖK: A tárca támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja a bizottsági módosítót. 

(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Ellenpróbát nem kell kérnem. 
A 2-es számú bizottsági módosító javaslat az egészségügyi technológiák befogadása 

során lehetővé teszi a kérelem elektronikus formában történő benyújtását, valamint 
transzparenciát biztosít a kérelem, annak bizonyos adatai, és a hozott határozatok végzése 
tekintetében. Kérdezném, van-e valakinek észrevétele. (Nincs jelzés.) Nincs. 

A tárcaálláspontot kérném! 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Ugyanez a kiindulópont. Tehát a fenti két joganyag összehangolásakor derült az ki, és ezzel 
teljesen egyetértünk, hogy egyébként az érintettek terheit csökkentő elektronikusan 
benyújthatóságot, illetve azt, hogy ugyanakkor a honlapon is közzétehető határozatot 
törvényben kell szabályozni, nem elég kormányrendelet, ezért egyetértünk a módosító 
javaslattal.  

 
ELNÖK: Tehát a tárca támogatja, igen. Kérdezem, ki az, aki támogatja a bizottsági 

módosító javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Ellenpróbát nem kell kérnem. 
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A 3-as számú bizottsági módosító javaslat: az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztéséről szóló rendelkezései pontosítása szükséges annak érdekében, hogy az 
egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség nem teljesítése esetén a három 
hónapos átmeneti időszakot követően is biztosítható legyen a feladatot ellátó szolgáltató 
számára az ingyenes vagyonhasználat lehetősége a szakellátáshoz kapcsolódó önkormányzati 
vagyon államra történő átszállásáig. Ha az átvett feladatot ellátó helyi önkormányzati 
egészségügyi intézmény az átvett feladaton túl más egészségügyi vagy egyéb közfeladatot is 
ellátott, vagy ha az átvett feladat ellátásáról a helyi önkormányzat önkormányzati társulás 
útján gondoskodott, és a szakellátási feladat, vagy vagyon sorsának rendezése a feladat állam 
általi ideiglenes ellátásának kezdő időpontját követő harmadik hónap végéig nem rendeződött. 
Kicsit hosszú volt a tartalmának a kiemelése, de elég hosszú a bizottsági módosító is. 

Kérdezném a bizottság tagjait, van-e valakinek észrevétele, pontosítása ebben a 
bizottsági módosítóban. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezném a 
tárcaálláspontot. 

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

Igen, mi is nagymértékben támogatjuk a javaslatot. Nemrég ugye, szokatlan módon, már két 
törvénycsomagon vagyunk túl itt május végére. És az egyik pont az, amelyik a járóbeteg-
szakellátási felelősség, illetve a korábban átvétel, végül is szakellátási felelősség néven futó 
törvénycsomagban kellett szabályozni. Ugye, a rendszerben beállt nagy változás, miszerint a 
jövőben, sőt már most, mindenhol az állami felelősség áll a szakellátási felelősség mögött. És 
ha egy önkormányzat, akinél megmaradt ez a jog most a járóbeteg-önálló szakellátás 
tekintetében, ezt nem tudja valamiért folytatni, ez a lehetőség nyitva áll május 1-je után is 
elvileg a járóbeteg-szolgáltatás fenntartó számára, akkor milyen eljárásrendet kell követni. És 
hogy három hónapos átmeneti időszakot szabályoztunk ott, amelyikben számos olyan kérdést 
kell elvarrni, hogy az államnak ne kelljen egy önkormányzati társulási volument átvenni, mert 
az kezelhetetlen: 8-10 önkormányzat által fenntartott intézményt, illetve a gazdasági társasági 
formát is meg kell változtatni, az állam költségvetési szervet tud átvenni. És ennek intézése 
majdnem biztosan meghaladja – most az első tapasztalatok erre utalnak a beérkezett jelzések 
alapján – ezt a három hónapos időt. Márpedig a három hónapos idő alatt is valakinek 
szolgáltatást kell végeznie, és ehhez többnyire a meglevő rendelő/szolgáltató, mint épület 
infrastruktúra felhasználható/felhasználandó, és erre ugye, eddig ezt a lehetőséget adtuk az 
OTH-nak, hogy erre a három hónapra elrendelhesse az „ingyenes” használatát ennek az 
ingatlannak, infrastruktúrának.  

De az látszik, hogy a fenti döntések és folyamatok, ha nem zajlanak le három hónap 
alatt, akkor hiátus keletkezik a rendszerben, és hogy ez folytatható legyen mindaddig, amíg 
ezek a kérdések, mint például a társulás megszüntetése, illetve egy másik gyakori probléma 
lehet az, hogy alapellátás is működik abban az épületben, meg kell osztani a vagyont, ez se 
fog véget érni a harmadik hónap végére feltehetően. De ezért kellett azt jogszabállyal 
rendezni, hogy ilyen esetben továbbhúzódó időszakra is kimondhassa az OTH a betegellátás 
biztonsága érdekében ezt az ingyenes vagyonhasználatot, és ne szakadjon meg a szolgáltatás 
folytonossága. Lényegében ezt varrja el ez az újabb módosítás, amivel mi egyetértünk és 
támogatjuk.  

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

módosítót? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Ellenpróbát nem kell kérni. 
A 4-es számú módosító javaslat jogtechnikai jellegű pontosításokat tartalmaz 

mindösszesen. Kérdezném a tárca álláspontját. 
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DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Lényegében a szövegben, ami egy korábbi módosító mellett még az is kiderült, és egyetértünk 
vele, hogy a honvédségi törvénnyel, akiket ott is egyes dolgozókat érint a bérfejlesztés, 
hiányos a harmonizáció, ezt valósítja meg ez a technikai módosítás. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, a tárca támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja ezt a 

bizottsági módosítót. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Ellenpróbát nem kell kérni.  
Az 5. számú bizottsági módosító javaslat öt évben határozza meg a működési 

nyilvántartás szüneteltetésének maximális időtartamát azon egészségi dolgozók esetében, akik 
gyermekvállalás miatt szüneteltetik az egészségügyi tevékenység végzését. Alelnök úr! 

 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Így első olvasatra természetesen ez egy méltányos 

dolog, de azért menjünk bele a részletekbe. Tehát van egy kismamánk, aki mondjuk, orvos, 
mert egy működési nyilvántartásba az egészségügyi szakdolgozók is beletartoznak 
természetesen, sőt a nem orvos diplomások is. Tehát valaki mondjuk, orvosként szülni megy, 
illetve gyermeket óhajt, és a gyermekvállalás miatt szüneteltetetné a tevékenységét, ugyanis 
azt mondja ez a jogszabály, hogy akkor a működési nyilvántartás, mondjuk, éppen a 
következőkben járna le. Azért mondom a példát, hogy érthető legyen, nehogy én értsem félre, 
tehát mondjuk, idén ezt igénybe veszi, szünetelteti az eljárást, de abba az ötéves periódusba, 
amikor a továbbképzési pontok szerzésével meg kell hosszítani, ez mondjuk, két év múlva 
járna le, és ő a szüneteltetést mondjuk, három évig gondolja szüneteltetni. És amikor 
visszajön dolgozni, akkor azt mondjuk, hogy még a te működési nyilvántartásba vételed 
meghosszabbodott, tehát te nyugodtan visszamehetsz dolgozni. Na most, ez nagyon derék 
dolog, csakhogy ez egy komoly szakma, és itt a továbbképzésnek pont az a lényege – a 
gyakorlatinak és az elméletinek –, hogy az orvos mind elméleti, mind gyakorlati értelemben a 
szakmát gyakorolja-e, illetve elméleti továbbképzéseken részt vegyen.  

Na most, ha ez a mama, kérdezem én, ezt nem teszi meg, és gyakorlatilag a lejártát 
követően – mert két év múlva járna le, de ő ezt meghosszabbítja – visszamegy mondjuk, 
három-négy év múlva dolgozni, akkor ebben az időszakban, ha csak simán továbbműködési 
nyilvántartásba tartjuk, tehát igazoljuk neki, hogy megszerezte a továbbképzési pontokat, meg 
a szükséges gyakorlatot, akkor kialakulhat négy-öt olyan év, amikor a szakma gyakorlásából 
kijövő valaki, felteszem persze, ha nem jár továbbképzésre egyébként. Nem jellemző 
feltétlenül, hogy akik szüneteltetik a működési nyilvántartást, azt megteszik, hiszen a 
gyerekkel vannak elfoglalva, ez teljesen méltányolható, de szakmailag azért kérdésessé válik, 
hogy hogy állhat be dolgozni egy olyan rendszerbe, ahol viszont a naprakészség feltétel. Ez az 
egyik kérdésem, hogy ezt átgondolták-e? 

Másrészt pedig, bár a jogszabályban eleve benne van, hogy működési nyilvántartásba 
venni és tartani csak kamarai tagot lehet. Tehát gyakran van olyan is, az élet produkált ilyet, 
hogy a működési nyilvántartás szüneteltetésének az oka fennáll, és olyankor megteheti a 
hölgy, hiszen nem dolgozik az egészségügyben, hogy a kamarai tagságát is szünetelteti. Na 
most, itt van a jogi dilemmám, ha én nem vagyok kamarai tag, mert szüneteltetem, akkor 
elvileg nem szerepelhetek a működési nyilvántartásban, mert annak a feltétele a kamarai 
tagság, tehát ezt a huszonkettes csapdáját valahogy oldjuk fel. Mindamellett én értem azt a jó 
szándékot, meg mindent, de azért mondom még egyszer, egy szakma, és az azt gyakorló 
kolleganő, ha visszajön, akkor azért a betegellátás érdekében fontos lenne a naprakész tovább 
képzettsége. Elnézést, hogy elrontottam itt az örömöt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Helyettes államtitkár úr! 
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DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Úgy emlékszem, hogy azt a helyettes államtitkár asszony ígérte meg, hogy ugye, méltányolva 
a módosítási szándékot, próbáljuk kezelni. És én azért aggódtam, hogy alelnök úr azt fogja 
reklamálni, hogy miért öt évvel; mert bár ez lenne a problémánk, hogy akár orvos kollegák 
vagy szakdolgozó kollegák 3-4 gyermeket vállalnak egymás után, és akkor nem öt évre, 
hanem hosszabb ideig szakítják meg, de akkor nem ez a vita tárgya, pedig azt hittem. Viszont, 
ha jól értem a helyzetet, magának az érintettnek joga van adott esetben nem szüneteltetni, akár 
a várandóság, illetve a gyermekgondozási időszaka alatt sem és a szükséges képzettségeket 
megszerezni, és ezzel ezt a fajta naprakészségét. Ez egy opció számára; választhatja azt is, ha 
ezt mégsem tudja megtenni iksz okból, akkor. De értem, alelnök úr attól aggódik viszont, 
hogy ha ezek után mondjuk, egy két-hároméves kihagyással, ami a teljes kihagyás ezek 
szerint, tehát nem jár továbbképzésekre, ezt az opciót választja, visszaérkezik, akkor az ő 
szakmai minősége nem akkora, mint az ezt nem tevő. Nehéz dilemma, rám is vonatkozik, 
mert én vagyok egyelőre ennek az alanya ennek az eljárásnak ebben a pillanatban, nekem 
tilos, mert nekem például hasonló gondjaim lehetnek iksz idő múlva. (Közbeszólás: Anyai 
örömök elé néz?.) Nem egészen.  

A kamarai tagsággal kapcsolatban. Azt ígérem, hogy ezt képviseljük akkor a helyettes 
államtitkár asszonynál és kérdezem, hogy esetleg munkatársam, Raffay Bálint, jogász 
kollegám akar-e reflektálni. (Dr. Raffay Bálint szakmai tanácsadó jelzi, hogy igen.) 
Parancsoljon! 

 
ELNÖK: Raffay Bálint türelmét kérem még egy másodpercre; a válaszadás előtt Nagy 

Kálmán professzor úrnak hadd adjak szót, mert akkor összevontan tud válaszolni. 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Az én keresztlányom orvos, és négy gyereket szült, 

tehát közvetlen precedens is van rá. Én azt gondolom egyébként, az, hogy a kamarai tagságot 
nem szünetelteti, az véleményem szerint természetes, mivel orvosként létezik. Az egy másik 
kérdés, hogy a szakmai kompetenciája hogyan jelenik meg, valójában a gyakorlat ezt azért 
támadja, te is tudod, mert nem engedjük dolgozni úgy, hogy ne valakivel dolgozzon együtt. 
És ez nem egy olyan valami, hogy abban a pillanatban olyan jellegű döntéseket hoz, amelyik 
szakmailag mondjuk, nagyon befolyásolná egy betegnek az életét vagy egyáltalán a 
gyógyulását. Tehát van ebben egy olyan valami, ami egy kicsit papírízű, de én azt gondolom, 
hogy foglalkozhatunk vele.  

 
ELNÖK: Dr. Raffay Bálint jogi szakértő úr! 
 
DR. RAFFAY BÁLINT jogi szakértő (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen, a szót. Tisztelt Elnök Úr! Képviselő Hölgyek és Urak! A kamarai 
tagsággal kapcsolatban nagyon részletesen erre nem kívánnék reflektálni, hiszen Gyenes 
alelnök úr ezeket a viszonyokat pontosan ismeri. Arra szerettem volna csak felhívni a 
figyelmet, hogy a működési nyilvántartásba való bekerülésnek valóban feltétele a kamarai 
tagság. Ha a működési nyilvántartás szünetel, attól még az illető benne van a működési 
nyilvántartásban, csak éppen nem rendelkezik érvényes aktív nyilvántartással, és én azt 
gondolom, hogy a kamarai tagsága is fennáll attól, ha valaki erre tekintettel a tagságának 
egyfajta szüneteltetését kérheti. Tehát valójában ez a láncolatos folyamat, hogy 
alapnyilvántartás, működési nyilvántartás, és mindennek ugye, szintén feltételeként a kamarai 
tagság. Ilyen tekintetben azért nem íródik felül attól, hogy megengedi-e a jogszabály az 
egészségügyi tevékenység szüneteltetésének a tartamára, hogy valaki a továbbképzési ciklusát 
meg tudja hosszabbítani. Jelenleg is van egyébként ilyen rendelkezés, csak nem volt ennyire 
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konkretizálva konkrét évszámmal és a gyermekvállalásra tekintettel nem volt konkretizálva a 
szabály. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth Zsolt képviselő úr utána alelnök úr.  
 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm. Nem gondoltam, hogy ki fog nyílni ez 

a vita. Uraim! Az a helyzet, hogy most akkor ismételten szembesültünk azzal a nagyon-
nagyon komoly problémával, hogy a gyermekvállalás az a hölgyek, asszonyok karrierjét 
megtörheti, itt most pont egy ilyen helyzetnek próbálunk valamifajta kedvezményt biztosítani. 
Én értem, hogy az emberben felmerül a szakmai kétség is, de ahogy ezt a professzor úr 
elmondta, ezt szerintem nem elsősorban jogszabályi módon kell helyre tenni, hanem az adott 
munkáltatónak a hozzáállásával, a szakmába való visszasegítésével. (Zárójelben jegyzem 
meg, régebben volt már, amikor én még pontokat gyűjtögettem, de hogy a pontgyűjtésnek a 
szakmai továbbképzésemhez túl sok köze nem volt, az egészen biztos. Tehát becsülettel 
befizetjük, elmegyünk, sokan igen jól élnek belőle, mi teljesítjük, de az, hogy én szakmailag 
továbbképzem magam, az sokkal inkább annak a műhelynek köszönhető, amelyikben én 
dolgozom, aminek van egy vezetője, aki erre hangsúlyt fektet, vagy nem fektet hangsúlyt, 
legalábbis, amikor én – ez régebben volt – dolgoztam, akkor még ez így működött, szerintem 
ma is így működik). 

 
ELNÖK: Köszönöm. Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Először Raffay Bálintra reagálnék. Természetesen, 

bocsánat, szüneteltetni lehet a kamarai tagságot, és akkor elfogadom, amit mondott Raffay 
Bálint, de ki is lehet lépni a kamarából, ez két különböző, jogszabályilag is egy különböző 
aktus. Tehát akkor úgy kéne kiegészíteni ezt a jogszabályt, hogy amennyiben a kamarai 
tagságát is csak szünetelteti, akkor én el tudom fogadni, hogy ezt kvázi tekintsük úgy, de ha 
valaki kilép a kamarából, akkor nem igaz, hogy szünetel a működési nyilvántartása, az nem 
vehető, nem tartható működési nyilvántartásba, tehát ezen gondolkodni kéne.  

És a másik dolog, amit professzor úr is, meg Horváth képviselő úr mondott. Őszintén 
szólva én megértem ezeket, de bocsássanak meg, kedves hölgyeim, uraim, mert nem tudják, 
és ha van egy konkrét per, amiben Ádám Gyuri bácsi, vagy utódai perlik a kórházat. Mert az a 
szerencsétlen hölgy, akiről ki fogja deríteni az eljárás során, hogy igen, nem vett részt a 
továbbképzésen, szegény visszajött a gyedről, és csupán emberbaráti és szakmai 
együttérzésből, elnézést kérek, ha hoztunk egy jogszabályt, miszerint az orvosnak a működési 
nyilvántartásba vételének a feltétele a továbbképzés teljesítése, tehát a továbbképzés fontos, 
kiemeljük, akkor azt nem lehet devalválni. Nem mondhatjuk, még akkor is, ha én is tudom, 
hogy a gyakorlatban ez hogy történik, mert mondom, lehet kriminális vonatkozása.  

Tehát én azt gondolnám, hogy az az orvos, aki a működési nyilvántartásba mondjuk, 
nem tudta megszerezni a pontot, nem azért, mert olyan buta, hanem valamiért akadályozva 
volt, tényleg terhes volt. Ott azt mondják, hogy úgy kerülhet vissza a működési 
nyilvántartásba – és itt hasonlít, amit professzor úr mondott, meg Horváth Zsolt 
képviselőtársam –, hogy gyakorlati továbbképzésében egy ideig, mit mond a jogszabály: ha 
alapellátó, akkor mindig, de kórházban felügyelet mellett dolgozik. És ez elfogadható, mert ez 
van a gyakorlatban, és nagyon helyes, hogy a munkáltató egy kicsit odafigyel erre. Na, de 
elnézést kérek, nekünk ezt jogszabályilag rendezni kell pontosan azért, hogy ne legyen gond. 
Tehát, ha ő úgy illeszkedik vissza, hogy egy belgyógyászati osztályon, tegyük fel, a főorvos 
úr felügyeli azt, hogy ő ránéz a napi munkájára; mert azt mondja a jogszabály; amikor 
megállapítják, mondjuk, negyedéven túl, hogy mindent tökéletesen jól csinál, és nem felejtette 
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el a szakmát, jól dolgozik, akkor van egy felelősségi nyilatkozat. De ez jogilag utolérhető, 
hogy ő visszaállhat, és ettől a főorvosnak a felelőssége, hogy ő visszaengedte.  

Tehát én azért mondom még egyszer, és isten őrizzen, hogy az ellen szólnék, hogy a 
hölgyek karrier problémáját ne rendezzük, mert ez egy fontos kérdés. Csak én azt mondom, 
hogy pontosan az esetleges kriminális esetekre tekintettel, mégiscsak kellene jogilag ezt úgy 
rendezni, hogy azt mondani, hogy ez a hölgy, aki meghosszabbította a működési 
nyilvántartását, az egyfajta átmeneti időre – ez lehet negyedév, lehet rövidebb idő is, vagy egy 
félév szükség szerint –, tehát ott valaki döntse el, hogy bár mindenben megfelel, és egyébként 
ő szakorvos. Tehát a szakorvosok továbbképzését, nem részvételét vagy kiesését rendeli el a 
jogszabály, ezt a fajta gyakorlati kötelezettséget. 

 
ELNÖK: Alelnök asszony! 
 
DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Engedjék meg a kedves 

képviselőtársak, mint nő hozzászólhassak ehhez a kérdéshez, meg olyan orvos, aki 
gyermekeket is vállalt, és vissza-visszatért a szakmájába a gyermekszülés után. Én úgy 
gondolom, és hadd értsek egyet Horváth Zsolt képviselőtársammal és Nagy Kálmán 
professzor úrral, illetve magával azzal a rendszerrel, hogy ha abból az aspektusból indulunk 
ki, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor valaki visszamegy dolgozni, egyértelmű. Ez pont 
ugyanolyan, mint a rezidensek, a gyakornokok fölötti felelősség, az az osztályvezető orvosnak 
a felelőssége, hogy mikor fogja engedni, és mikor mondja azt, hogy most már ugyan 
szakorvos, de még felügyelettel dolgozik; most már visszaállt abba a szintbe, hogy önálló, 
stabil munkavégzése engedélyezett. Én úgy gondolom, hogy ezt a gyakorlatot jól viszik a 
kollegák, kivétel természetesen, amikor amiről olvasunk, az a kényszerhelyzetekből áll elő, de 
ez nem biztos, hogy azért van, mert valaki mondjuk, szülésből, vagy szülés után ment vissza. 
Tehát én úgy gondolom, hogy ez a gyakorlatban azért jól kezelt, jól megoldott. 

A másik oldala az, hogy valóban ehhez még hozzá kell kapcsolódni elméleti 
felkészültségnek is, hiszen az ember lehet, hogy az otthoni időszakban nem biztos, hogy úgy 
tudja követni azokat a szakmai irányelveket, és azokat a módokat, amit azért követnie kell, 
tehát nyilván van egy gyakorlati és van egy elméleti időszak, ami alatt vissza kell állnia. De 
én úgy gondolom, hogy mégiscsak ez a fajta jogszabályi értelmezés, és ez a fajta segítség 
mégiscsak ad egy lehetőséget, és ad egyfajta olyan típusú mérlegelést és lehetőséget az 
orvosnők számára is, ami egy kicsit könnyebbé teszi, mert való igaz, minden egyes 
gyermekvállalás után visszamenni, az egy újrakezdést jelent annak a nőnek, aki munkába áll. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Kálmán professzor úr! 
 
DR. NAGY KÁLMÁN (KDNP): Nagyon röviden csak annyit, hogy az ember mindig 

aláírja a szakmai működési leírását az illetőnek akkor is, amikor visszatér dolgozni. Abban 
pontosan meg van fogalmazva, hogy milyen eljárás az, amelyiket neki teljesítenie kell, és ő 
ennek alapján dolgozik, és ezért a felelősséget az vállalja, aki aláírja. Gyakorlatilag azt kell 
mondanom, hogy praktikusan szinte nulla felelőssége van olyan szempontból, mert a 
döntéseknek a meghozatalánál általában a kiadott utasításokat kell végrehajtani. Abban az 
esetben, ha az utasítást nem hajtja végre, akkor elméletileg, vagy nem csinál, másképp 
csinálja meg, az tényleg egy munkajogi probléma, de nem szakimai probléma. Mondom, 
értem, amit mondasz, azt gondolom, hogy még csak innen látszik, hogy mennyire értesz 
hozzá ehhez a dologhoz, hogy ilyen szélsőséges eset is esetleg előfordulhat, de olyan 
minimális ennek a megjelenése, hogy egyszerűen teljesen abszurd, legalábbis az én 
véleményem szerint.  
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ELNÖK: Alelnök úr! 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Természetesen én úgy érzem, egyáltalán nem állunk 

olyan messze egymástól ebben a kérdésében, hiszen én nem azt mondtam, alelnök asszonynak 
igaza van, hát kiesett az elméleti képzésből. De, ha azt mondjuk, hogy szerezze meg a 
pontokat, meg a gyakorlati időt is töltse le, akkor nem engedjük neki meghosszabbítani 
úgymond, akkor nincs ennek értelme. Én azt javasolnám, hogy ne írjuk elő neki úgymond a 
gyakorlati pontok megszerzését, mert az egy borzasztó időigényes, pénzigényes, satöbbi; és 
kérdés, hogy éppen van-e akkor szervezve olyan, a szakmájának megfelelő kötelező ötven 
pontos, satöbbi, nem folytatom, mert bonyolult.  

Elnézést kérek, még egyszer mondom éppen ennek a hölgynek vagy kolleganőnek a 
védelmében mondom, lehetnek kriminális esetek, és abban az esetben, ha a kriminális eset 
bekövetkezik, és ilyen meg nem fogható módon azt mondjuk: jó, de ez mindig így szokott 
történni, ez támadható lesz. Ez őt védi, ha azt mondjuk, hogy ebben az esetben nem a 
továbbképzési gyakorlatot, illetve az elméleti pontok megszerzését írjuk elő, hanem azt 
mondjuk, hogy csak megjegyezzük a jogszabályba, hogy ebben az esetben a visszatéréskor 
egy kontrollált működése legyen. Mert azért az, hogy az orvosnő az csak mondjuk, lehet, 
hogy nem fiatal, kezdő, hanem már mit tudom én, 15 éves szakvizsgával rendelkezik, hogy 
csak minden utasítást végrehajt.  

Elnézést, azért még egy kórházban is az orvosnak, kezelőorvosnak a kezelési 
szabadsága tudom, hogy kérdőjeles, mert nálunk elvileg mindent a főorvos dönt el az 
osztályon, még néha azt is, hogy Kalmopyrint kaphat-e, vagy csak mit tudom én, Algopyrint a 
beteg. (Dr. Nagy Kálmán: Ha 15 év után előfordul, akkor igazuk van.) Igen, igen, de azért 
tapasztalunk mi éppen sok érdekes dolgot, és a fiatal orvos kollegák – hallgassuk az ő 
szavukat is –, amikor pont azt mondják, hogy nem érzik, hogy bármiben is alkothatnának. 
Persze kontroll mellett, én is azt mondom, hogy kell az a kontroll. De mindegy, szóval értsük 
egymást, én nem elrontani akarom ezt, csak szeretnék annak a hölgynek, akinek az ügye 
százszázalékos lesz, ha valakivel ez előfordul, mert lehet, hogy ezer esetből nem, de ha egynél 
előfordul, azt fogjuk mondani, nem védtük meg őt jogszabályilag ebben az esetben, én úgy 
érzem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági módosító javaslat általános vitáját lezárom, 

és ismét kérném a tárca álláspontját. 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Több minden gondolatot leszek kénytelen hozzáfűzni. Az első az, hogy tulajdonképpen az 
alelnök úrnak a saját javaslata alapján dolgozunk. Most akkor úgy tekintem, mintha 
továbbgondoljuk, ha jól értem, akkor az eredeti javaslatot, amit itt csinálunk. Nagyon 
izgalmas, és ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint a múltkor a 12 év kapcsán. 

Az első akkor az, hogy az elméleti pont és a gyakorlati pont kérdését is tisztán kell 
látnunk, mert azt gondolom, hogy a gyermekével otthon lévő anya az elméleti pontokat meg 
tudja szerezni, a nagy gond a gyakorlati pontokkal lehet ugye, mégpedig a tgyás és a gyed 
időszak alatt, amikor jogilag tilos munkát végezni. A gyes alatt, ugye, mint tudjuk, 
részmunkaidőben lehetséges, tehát ott már az a fajta átmenet oldható. Tehát a tgyás, gyed 
kérdését egyértelműnek tekintem, az biztos nem mehet jogilag.  

A második. Akkor azt megígérjük, hogy a kamarai kilépés kapcsán, annak a működési 
nyilvántartással, és annak a két összevetését megnézzük, bár Bálint azt mondja, hogy ő úgy 
emlékszik, hogy ilyenkor a kamarának hivatalból kell eljárnia, de azért megnézzük a 
biztonság kedvéért, ne maradjon elvarratlan szál. 
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A harmadik kérdés. Alelnök úr azt javasolja, hogy az a fajta visszatérő, valamifajta 
felügyelettel, ahhoz hasonló, illetve egyéb okból szüneteltetné a képzés minőség 
megszerzését, térjen vissza. Azt értem, hogy a minősége nem különbözik a más okra 
vonatkozóan. Ezt megvizsgáljuk azzal, hogy akkor viszont konzekvensnek kell lennünk 
szerintem, mert akkor az a helyzet – bocsánat, rám vonatkozik, mint állami vezetőre, akire el 
van tiltva ebben a pillanatban jogszabály szerint a továbbképzés – arra is vonatkozik, tehát 
akkor az ilyen típusú visszatérés is akkor csak felügyelet mellett lehetséges. Ez csak a magam 
esetében mondom, hogy akkor ez rám is vár, de csak így konzekvens, akkor minden ilyen 
típusú visszatérésnél így kell szabályoznunk – ezzel szemben akkor átnézzük. (Dr. Gyenes 
Géza: Az államtitkároknál be kell várni egy gyereket.) Igen.  

 
ELNÖK: De a tárca álláspontja e tekintetben támogató? 
 
DR. CSERHÁTI PÉTER helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk. Ezeket az eseteket, ha kell, koherencia hiányában megnézzük. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Így gondolom, teljesen megnyugtató. Viszont nem 

állíthatjuk meg a végszavazás előtti időszakot, így ilyen értelemben kérdezem, hogy aki ebben 
a formában, ezzel a tartalommal ezt a bizottsági módosítót elfogadja, kérem, hogy 
kézfelemeléssel erősítse meg. (Szavazás.) 13 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. Nemmel nem 
szavazott senki. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

A mai napirend végére értünk. Szeretném megjegyezni még a végén, hogy a jövő 
héten kerül sor ezeknek a módosító javaslatoknak a parlamenti szavazására, majd azt követő 
héten a végszavazásra.  

A jövő héten, kedden, június 4-én 10 órától a Fenntartható fejlődés bizottságának a 
prioritása mellett a Mezőgazdasági bizottsággal együtt tart az Egészségügyi bizottság egy 
hármas bizottsági ülést; valószínű a parlament épületében a három bizottság létszáma miatt, 
amelynek a parlagfű elleni védekezés a témája. A Fenntartható fejlődés bizottsága tűzte 
napirendjére. Ha esetleg máshol lesz, akkor időben kap mindenki értesítést. 

Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét. És még szeretném mondani, hogy az 
albizottság ülésére a 10-ei héten fog sor kerülni, a transzplantáció kérdése kerül terítékre. 
Köszönöm szépen. Mindenkinek tovább szép napot, és a parlament plenáris ülésén sok sikert 
kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 06 perc) 

  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


