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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 08 perc) 

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2013. június 5-
ei, szerdai, 10 órakor kezdődő ülésén. Az előzetes napirendet reményeim szerint mindenki 
megkapta és az írásos anyagokat is. 

Három napirend szerepel mai bizottsági ülésünk napirendjén. Az első az egyes 
egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, 
mely T/11107. számon lett benyújtva. A bizottsági módosító javaslatok benyújtásáról döntünk 
a zárószavazás előtt, mint első helyen kijelölt bizottság, a második napirend az Országos 
Betegjogi, Ellátott-jogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ bemutatkozása és 
beszámoló a jogvédelmi tevékenység ellátásáról, valamint a harmadik az egyebek napirend. 

Megállapítom, hogy a jelenléti ív alapján határozatképesek vagyunk. A kiküldött 
napirendet szavazásra tenném fel. Aki a kiküldött, közölt és ismertetett napirendi pontokat 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

 
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 

T/11107. számú törvényjavaslat 
 
Rátérünk az első napirendi pont tárgyalására. Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki 

munkánkat figyelemmel kíséri. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma részéről az előadókat, Asztalosné Zupcsán Erika helyettes 
államtitkár asszonyt, dr. Bíró Krisztina osztályvezető asszonyt, Bordás Ákos főosztályvezető 
urat és dr. Kontor Csaba közigazgatási tanácsadó urat. 

A bizottsági módosító javaslatok megtárgyalása 

Rátérnénk a bizottsági módosító javaslatok tárgyalására. Kérdezném 
képviselőtársaimat, hogy mindenki megkapta-e a bizottsági módosító javaslatokat. 
(Bólogatások.) 

Az 1. számú bizottsági módosító javaslat a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításának a bizottsági módosító javaslata. 
Részleteiben nem olvasnám fel a bizottsági módosító javaslatot. Kérdezném, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele, hozzáfűznivalója. 

Kérdezném, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot fogunk-e hallani. 
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Tárcaálláspontot tudok mondani. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot. Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezném, hogy a 

bizottsági módosítóval kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, kérdése. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, akkor megkérdezném helyettes államtitkár asszonyt, hogy a tárca 
támogatja-e a bizottsági módosító javaslatot, illetve van-e szóbeli kiegészítenivalója. 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönöm szépen, elnök úr. A tárca támogatja ezt a módosító javaslatot, 
tekintettel arra, hogy ellátásbiztonsági okokból az fontos feladat és a működőképesség 
megteremtése mindenképpen az átalakulás egyik fontos feltétele. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a tárca támogatja ezt a bizottsági módosító 
javaslatot. Kérdezném, hogy a bizottság részéről ki az, aki támogatja a bizottsági módosító 
javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. 

A 2. számú bizottsági módosító javaslat a törvényjavaslat vonatkozásában a 
kozmetikai termékekkel kapcsolatosan tartalmaz módosítást. Kérdezem a bizottság tagjait, 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a bizottsági módosítóval kapcsolatban. Garai képviselő 
úr! 

 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Köszönöm szépen. Maximálisan 

támogatom, mondjuk egy picit kiegészítve olyan tényezőkkel, ami nem teljes mértékig ebbe a 
kategóriába tartozik, de azért az emberek és a potenciális betegek hülyítése kozmetikai és 
egyéb olyan szerekkel is, ami hölgyeknek és férfiaknak különböző testrészeire ilyen, olyan, 
amolyan hatással van, aztán meg arról, hogy napi egy kilót is fogyjon, ez általános orvosi 
megközelítéssel is egy komoly betegséget okozható valami, meg hülyeség. Tehát már 
majdnem a bűncselekmény határán mozognak ezek a különböző megközelítések és 
hirdetések. 

Tehát ha mi ezt megfelelő szakmai háttérrel és jogi háttérrel próbáljuk 
rendszabályozni és megfelelő orvosszakmai irányba terelni, akkor azt mondom, hogy ezt 
maximálisan támogassuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezném, hogy van-e még valakinek 

észrevétele? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor osztályvezető asszonytól kérnénk a tárca 
véleményét a bizottsági módosítóval kapcsolatban. 

 
DR. BÍRÓ KRISZTINA osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen a szót. A tárca támogatja a bizottsági módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a tárca támogatja. Kérdezném, hogy a bizottság 

részéről ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm 
szépen. 

A 3. számú bizottsági módosító javaslat a közforgalmú gyógyszertárak 
működtetésével kapcsolatos, itt automatikusan Horváth Zsolt képviselő úrnak adnám meg a 
szót, a bizottsági módosítóknak ő volt ebben is a képviselője. 

 
DR. HORVÁTH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez a módosító javaslat 

a gyógyszerészi tulajdon tekintetében hozzáigazítja a tulajdonosi jogokat a tulajdoni 
hányadhoz. Magyarán mondva: azt köti ki, hogy a tulajdoni hányad arányában biztosítani kell 
a tulajdonosi jogok gyakorlását a gyógyszerészi tulajdon esetében, és ezt a társasági 
szerződésben megfelelően rendeznie kell a tulajdonosoknak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek 

kérdése, észrevétele, véleménye a bizottsági módosítóról. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 
akkor a tárca álláspontját kérném főosztályvezető úrtól. 

 
DR. BORDÁS ÁKOS főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

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

bizottsági módosító javaslatot. (Szavazás.) 15 igen. Aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
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Tehát 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatjuk. Köszönöm szépen 
mindenkinek a részvételét az első napirenden. 

Tájékoztatásul annyit szeretnék elmondani, hogy ezekről a bizottsági módosítókról 
történő szavazás, illetve nagy valószínűséggel a zárószavazás a jövő heti plenáris ülésen kerül 
majd sorra. Köszönöm szépen. Az első napirendi pont végére értünk. Köszönöm mindenkinek 
a részvételét, az EMMI képviselőinek további szép napot és jó munkát kívánok! 

Az Országos Betegjogi, Ellátott-jogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 
bemutatkozása és beszámoló a jogvédelmi tevékenység ellátásáról 

Tisztelt Bizottság! Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos hiánypótlásra fogunk a 
második napirendi pont keretében sort keríteni, nevezetesen arra, hogy az Országos Betegjogi, 
Ellátott-jogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ bemutatkozására sor kerül. 

Nagy tisztelettel köszöntöm dr. Novák Krisztina főigazgató asszonyt, a napirendi pont 
előadóját, aki vetítéssel is ki fogja az írásos anyagot egészíteni, és természetesen mindenkit 
köszöntök, aki a munkánkat figyelemmel kíséri. 

Át is adnám a szót dr. Novák Krisztina főigazgató asszonynak. De előtte szeretném 
megkérdezni, hogy mindenki megkapta-e az írásos anyagot. (Bólogatások.) Reményeim 
szerint igen. Köszönöm szépen. 

Akkor főigazgató asszonyt illeti a szó. Tessék parancsolni! 

Dr. Novák Krisztina f őigazgató (Országos Betegjogi, Ellátott-jogi, Gyermekjogi 
és Dokumentációs Központ) szóbeli tájékoztatója 

DR. NOVÁK KRISZTINA főigazgató (Országos Betegjogi, Ellátott-jogi, 
Gyermekjogi és Dokumentációs Központ): Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Novák 
Krisztina vagyok. Egy pillanat türelmet kérek, próbáljuk a technikát megoldani. De lehet, 
hogy elkezdeném így a bevezetőmet. 

Az Országos Betegjogi, Ellátott-jogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ sok 
szeretettel köszönt mindenkit és köszönjük szépen a meghívást kollégáim nevében is. 

A Központot a 214/2012-es kormányrendelet hozta létre. November 1-jével kezdtük 
meg működésünket, de el kell mondanom, hogy a novemberi és a decemberi hónap igazából 
az átadás-átvételről szólt, januártól mondhatom azt, hogy a Központ teljesen elkezdte a 
munkáját. 

A központi hivatal feladata elsősorban a jogvédelem. Három jogterület tartozik 
hozzánk: ilyen a betegjog, az ellátottjog és a gyermekjog. Ezen belül a jogvédőknek a 
foglalkoztatása, az infrastruktúra kialakítása tartozik hozzánk, illetve mind a szakmai 
protokollok, mind a stratégiák kialakítása. 

A másik lábunk vagy másik feladatunk a dokumentációkezelés. Itt az iratbetekintés és 
az archiválás a feladat, ezt majd egy kicsit bővebben is kifejtem, illetve van egy módszertani 
feladatunk, és a nemzetközi, határon átnyúló feladatainkat is el kell látni. 

A betegjog területén deklarált célunk elsősorban a betegek érdekeinek, jogainak 
érvényesítése, védelme, ezekben a betegjogi képviselő tájékoztatást nyújt az érintettek 
számára. 

Ha az ellátás során sérelemmel fordulnak a betegjogi képviselőinkhez, akkor a 
betegjogi képviselő segít a panasz kivizsgálásában, tájékoztatást nyújt a panaszosnak az 
igénybe vehető egyéb jogorvoslati fórumokról, lehetőségekről és törekszik a szolgáltatónál a 
betegjogi sérelem lehető leggyorsabb és a beteg számára a legmegfelelőbb megoldást 
megtalálni. 

Tehát alapvetően a betegjogi képviselőinknek ezek a feladatai. 
A jogvédő képviselők számát tekintve, változtatások voltak az elmúlt időszakban. Egy 

új struktúrát alakítottunk ki. 2012 decemberében összesen 92 fő jogvédő volt a rendszerben, 
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jelen pillanatban 65 fő van. Ez nem azért van, mert ilyenfajta létszámleépítés volt, hanem 
azért, mert az elmúlt időszakban a betegjogi képviselők hétféle jogviszonyban látták el a 
munkájukat. Ezek a következők voltak: kormánytisztviselő, a munka törvénykönyve alapján, 
megbízási szerződéssel, ami magánszemély, egyéni ügyvéd, ügyvédi iroda, egyéni vállalkozó 
és társas vállalkozási formában, és mindezt óraalapú rendszerben. Tehát nem illeszkedett sem 
a Semmelweis-tervben lefektetett térségi rendszerhez, sem a kormányzat által kialakított járási 
rendszerhez. Ezt azért össze kellett rendszereznünk, ezért azt kell mondanom, hogy májustól 
jogvédelmi tevékenységet már csak kormánytisztviselői státuszban, illetve a munka 
törvénykönyve alapján lehet végezni, és területi elv alapján működünk. Azt gondolom, hogy a 
szolgáltatókhoz ezeket az információkat el is juttattuk, és ennek megfelelően el is kezdték már 
a jogvédelmi képviselőink a feladatukat. 

2013 márciusában le kellett adnunk a beszámolónkat az éves beszámolási 
kötelezettségünknek megfelelően, amiben kijött, hogy igazából az egészségügyi ellátáshoz 
való jog sérelmével kapcsolatosan volt a legtöbb megkeresésünk. Ezt követte az emberi 
méltósághoz való jog sérelme, a kapcsolattartás joga, az intézmények elhagyásának a joga, a 
tájékoztatáshoz való jog, az önrendelkezéshez való jog, illetve a panasz orvoslásával 
kapcsolatos jogsérelem volt még, amelyek ilyen fontosabb panaszok voltak. 

Az OBDK 2013-ban felülvizsgálta és átalakította a jogvédelmi hálózatot, mint ahogy 
ezt már nagyvonalakban el is mondtam. Itt nekünk nagyon fontos volt egy olyan szervezeti 
forma kialakítása, amely országos szinten, hatékonyan jön létre, egységes szempontok 
alapján, és szakmai tevékenységeken alapuló jogvédelmet biztosít. A jogvédelmi hálózat 
szempontrendszerének kialakítása a jogvédő kollégák bevonásával történt. Tehát mi mindig 
felhívtuk a jogvédelmi képviselőket, és szakmai és gyakorlati tapasztalataik 
figyelembevételével kezdtük el az átalakítást. 

Az átszervezés fő szempontjaként határoztuk meg, hogy a jogszabályoknak leírt 
feltételeket teljes körűen megvalósítsuk, fontos volt nagyon, hogy racionális, költségtakarékos 
és hatékony rendszert alakítsunk ki. Egységes eljárásrendeket dolgoztunk ki: egységes 
nyomtatvány használata, egységes elektronikus felület kialakítása. El szeretném mondani, 
hogy november 1-jétől nekünk meg kellett alkotni egy szmsz-t, amit már jóvá is hagytak, 
azért az intézmény tekintetében különböző szabályzatokat el kellett fogadtatni. Tehát azt kell 
mondanom, hogy a mai napon azt mondhatom, hogy az OBDK már egy olyan intézmény, 
amely a jogszabályi kötelezettségeknek mindenféle szempontból megfelel. Amit még tettünk, 
az a jogvédők elérhetőségének a javítása, itt próbáltuk az infrastruktúrával segíteni őket, tehát 
mobiltelefon, mobilinternet, és a jövőben szeretnénk a laptopjaikat is kicseréltetni. 

Ahogy mondtam, a megvalósult célok között még az óraszámalapú rendszer helyett 
területi alapú rendszer működik, kevesebb jogvédővel, de egységes, átlátható, ellenőrizhető 
rendben. A központi hivatalban mindhárom szakterületnek van referense. Ez a jogvédelmi 
képviselők kérése volt, hogy szakmai konzultációk vagy kérések esetén tudjanak kihez 
fordulni. Ennek is próbáltunk eleget tenni. 

Az OBDK egy szakmai minimumot állított fel, meghatározta, hogy hol és milyen 
időközönként kell kötelezően fogadóórát tartani mindhárom jogterület tekintetében. 

Elindítottunk egy elektronikus panaszládát, ahová naponta egyébként 10-12 
megkeresés is érkezik. Egy akadálymentes és vakbarát honlapot is működtetünk, hírlevél-
szolgáltatásunk van, ingyenesen hívható zöld számmal rendelkezünk. A jogszabályi 
kötelezettségünknek megfelelően a hatósági nyilvántartást elindítottuk. Az OBDK megkezdte 
a jogvédők regisztrációját, a jogvédők fényképes igazolványt kapnak. Célunk volt egy 
hatékonyabb, átláthatóbb, ellenőrizhetőbb rendszer kialakítása. A nyilvántartás célja 
egyébként, hogy mind a betegek, ellátottak, a gyerekek és hozzátartozóik, mind pedig a 
szolgáltatók előtt azonosíthassák magukat, igazolhassák, hogy jogosultak eljárni a hozzájuk 
fordulók érdekében, és nem utolsó szempont volt, hogy az egységes arculat kialakítása 
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szempontjából mindenki tudja, hogy ők a hivatalos, regisztrált jogvédelmi tevékenységgel 
foglalkozó jogvédők. 

Az OBDK további feladatai közé tartozik még a dokumentációs feladatok ellátása. Az 
OBDK látja el az adatkezelői feladatokat a jogutód nélkül megszűnt egészségügyi 
intézményeknél keletkezett egészségügyi dokumentációk tekintetében. Az egészségügyi 
intézményekről nyilvántartást vezet, biztosítja a betegek számára az iratbetekintés jogát, 
iratot, dokumentációt őriz és archivál, fenntartja a feldolgozott dokumentáció olvashatóságát. 
Ezt természetesen egy együttműködési megállapodás keretében az Egészségügyi és 
Készletgazdálkodási Intézettel együtt teszi. 

Az OBDK a 2011/24-es EU-s irányelv tekintetében, vagyis a határon átnyúló 
egészségügyi ellátás tekintetében nemzetközi kapcsolattartó pont lesz. Elsősorban kapcsolatot 
kell hogy tartson az EU-s országok kapcsolattartó pontjaival, a betegszervezetekkel, az 
egészségügyi szolgáltatókkal és az illetékes hazai szervezetekkel. Ennek természetesen 
vannak már háttérintézményei, itt az OEP-re, a GYEMSZI-re és az OTH-ra gondolok 
elsősorban. Nekünk feladatunk ezen a területen a tájékoztatásnyújtás lesz, tájékoztatást kell 
nyújtanunk a betegek és az egészségügyi szakemberek számára is, elsősorban a határon 
átnyúló ellátások igénybevételével kapcsolatos jogokról, panasztételi és jogorvoslati 
lehetőségekről, és a vitarendezés közigazgatási és jogi lehetőségeiről, ideértve az esetleges 
kártérítés lehetőségét is. 

Amit még az OBDK-ban elindítottunk: május 14-én elindítottuk az első betegjogi 
képzést. El kell mondanom, hogy 60 fő jelentkezett rá, június 10-e környékén már meg is lesz 
a tanúsítványuk vagy a diplomájuk, hogy betegjogi képviselőként dolgozhatnak. Az elmúlt 3-
3,5 évben semmiféle képzés nem indult, ezért nagyon nehéz a jogszabályi kötelezettségeknek 
megfelelni, illetve új betegjogi képviselőket a rendszerbe behozni. De remélem, hogy ezt az 
anomáliát, ezt a problémát vagy ezt a helyzetet is kezeltük. 

Ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor forduljanak hozzánk bizalommal. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen főigazgató asszonynak a szóbeli kiegészítését. Én is 

végigolvastam figyelmesen az anyagot, és kérdezném a bizottság tagjait, hogy kinek van 
kérdése, észrevétele. Iván professzor úr! 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Meg kell 
mondanom, hogy nagyon várta mindenki, hogy végre tiszta víz legyen a pohárban és rend 
legyen. Rendkívül sok anomália, rendkívül sok probléma halmozódott fel, évtizedek óta 
látom, és amikor a Csehák Judit-féle első betegjogi intézmény felállt, emlékeim szerint 2-2,5 
milliárd forintos alappal, akkor mindenki azt gondolta, hogy ebből lesz valamiféle olyan 
dolog, aztán jöttek a betegjogi képviselők a kórházakban, intézményekben. (Megérkezik az 
ülésre Hegedűs Tamás.) 

Az én kérdésem tulajdonképpen ehhez kapcsolódna, jelenleg, amíg ezek az új 
jogvédők meg nem kezdik most már szakavatottan a munkájukat, addig most az 
intézményekben kik vannak? Megszűntek az eddig ott működő jogvédők, vagy pedig valami 
lehetőség van? Rengetegen kerestek meg engem, idősek, fiatalok egyaránt, és sajnálatos 
módon nagyon sok az anomália. 

Az, hogy az új jogvédők és az újonnan felálló intézmények, ez tiszteletre méltó, ez egy 
óriási átállás, óriási szervezés, le a kalappal, csak elismerésemet tudom kifejezni az 
eddigiekkel kapcsolatosan is, de jelenleg most mi a helyzet? Ha valaki azt tapasztalja, hogy 
egyrészt egy hozzátartozó, egy beteg részéről érkező hozzátartozó nem kap meg 
felvilágosítást, nem is tudja, hogy hová forduljon. Másrészt a legkülönbözőbb zavaros dolgok 
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vannak a tévhitektől kezdve a trehányságig a mindennapi orvoslás területén. Csak egyet 
emelek ki, hogy azt mondja az ügyeletes, egy képzett szakorvos, hétvégi ügyeletesként, egy 
kiváló „pedigrével”, hogy ő nem adhat felvilágosítást az ott fekvő betegről, mert 
tulajdonképpen az ügyeletesnek nem ez a feladata és sorolhatnám, ismerik, tudják, hogy miről 
van szó. Nem olyan régen, olyan 60 év távlatából látom ennek a menetét. 

Tehát elérhetetlenek, tájékozódási inkongruenciák vannak, tehát a jelenlegi helyzetben 
hogyan válik majd valamiképpen ütőképessé, hatóképessé és működőképessé az újonnan 
felállított jogvédőkkel az egészségügyi ellátás? 

A másik kérdésem, hogy jelenleg a tájékoztatás, a mindennapok emberének a 
tájékoztatása hogyan történik? Tehát van valami portáljuk, van valami honlapjuk, ahol 
utánanézhetnek? És ha nem tudnak az ilyenekhez hozzájutni az emberek, akkor milyen 
módon kezelik ezt? Vannak rendszeres médium-megnyilatkozások, tájékoztatások, vagy 
nincsenek? 

A harmadik kérdésem: most jelenleg mi az előre jóslás, úgy hívjuk ezt, hogy 
forecasting, tehát körülbelül mikorra válhat Magyarországon a jogvédő rendszer működése 
hatékonyságában mondjuk megbízhatóan bevezethetővé? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hollósi képviselő úr! 
 
DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Először is azért érzem 

kötelességemnek megszólalni, mert korábban én meglehetősen heves ellenzője voltam az 
előzetesen működő betegjoginak nevezett ellátórendszernek, aminek egyértelmű volt a célja, 
hogy egy több biztosítós rendszernek a szüleménye vagy nem akarom mondani, hogy torzója, 
de mindenesetre egy intézménye volt. Az ellen megmondom őszintén, gyakorló orvosként és 
kórházigazgatóként is elég sokszor emeltem szót, némi csatába is keveredtünk néhányszor, de 
mindig barátilag megoldottuk.  

Éppen ezért azt kell mondanom, hogy most nagyon örülök, hogy ugyan egy kis 
türelemmel kellett elviselnünk ezt az eltelt időt, de végül is megalakul ez, aminek már a 
deklarált céljában is sokkal közelebbinek érzem azt, amivel valóban a betegek jogát, és azt 
gondolom, hogy azért erről sem szabad megfeledkezni, az egészségügyi dolgozók jogát is 
megvédeni látom. Remélem, és nem válaszképpen mondom Iván professzor úrnak, de azt kell 
mondanom, hogy a most is működő - tehát vegyük most interregnumnak, ami eddig volt - 
betegjogi képviselői rendszer azért végül is ellátott valamilyen funkciót. 

Valóban így van, ahogy professzor úr is mondja, hogy bizony, sokszor, főleg a hétvégi 
időszakban nagyon tanácstalanok a betegek, de a hozzátartozóik főképp. Ezt valóban én is a 
gyakorlatban is tapasztalom, de éppen most olvastam egy tanulmányt, ami arról szól, hogy a 
hétvégi időszakban, pénteken, szombaton, vasárnap végzett beavatkozások – ez a műtétekre is 
vonatkozik, de egyébként is – kockázata lényegesen magasabb, és ebben sajnos, a 
tájékoztatásnak a vélt vagy elvárt kötelezettsége is bizony, egy picit csorbát szenved. 

Azt gondolom, hogy elég nehezen is várható el egy gyakorló orvostól, aki urambocsá! 
még valamilyen formában dolgozik egy munkahelyen, hogy ő kvázi prognózist adjon egy 
hétvégi ellátás kapcsán a hozzátartozóknak, amiért ő felelősséget is tud vállalni. Azt 
gondolom, hogy ez elég nehezen elképzelhető. 

Összességében azt kell mondanom általában a most is működő betegjogi képviselői 
rendszerről, hogy az helyes, hogy térségi és progresszivitási rendszerben képzelik el a 
jövőben is, és ebben bizonyos mértékig a mostaninak a továbbfejlesztését látom, de azt 
hiszem, hogy azért mint mindenben, itt is azért jelentős individuális különbségek voltak. A 
betegjogi képviselőknek a különböző hozzáállása, akár még képzettsége, attitűdje bizony, 
nagyon meghatározta akár a peres ügyek számát, akár a betegekkel, illetve a hozzátartozókkal 
való kapcsolattartás minőségét, néha még a mennyiségét is, sajnos, ezt is a gyakorlatból 
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tudom mondani. De ha ezek a helyükre kerülnek, egységesen fognak működni, tehát egységes 
szemlélet, képzettség alapján, azt gondolom, hogy ez is csak előrelépést hozhat. 

Amit pedig külön köszönök, ezt is elsősorban mint kórházi ember, hogy a 
dokumentáció megőrzésének, karbantartásának a borzasztó nagy problémáját, amit nyilván 
észleltek már a kezdetekkor is, hogy hol tárolják, milyen körülmények között, milyen 
adathordozókon, óriási, hatalmas a paletta, a papíralapú elázott kórlaptól kezdve a kiváló 
minőségű merevlemezig, és amit akar az ember, minden van, de ennek a valóban 30 vagy 50 
évig tartó megőrzés feladatának nem minden kórház és rendelő tud eleget tenni. Ha ezt 
átvállalja az OBDK, akkor azt gondolom, hogy már ezért is hálásak lehetünk. 

Én csak azt tudom mondani, hogy kell hogy egy ilyen rendszer működjön, több 
szempontot kell figyelembe vennie a működése során, és csak üdvözölni tudom, és a magam 
részéről a támogatásomról tudom biztosítani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bene Ildikó alelnök asszony! 
 
DR. BENE ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én csak nagyon röviden szeretnék 

egy megerősítést adni Hollósi képviselőtársamnak, illetve ahhoz gratulálni, hogy ennyi idő 
alatt azért ez a szervezet úgy állt fel, hogy gyakorlatilag minden egyes részében szabály 
szerint, szmsz-szel, mindennel rendelkezik. Azt tudom mondani, hogy azért az elmúlt 
időszakban sok minden tapasztalatunk volt, ez azért egy nagyon ritka és üdítő kivétel, és 
egyébként az is, hogy az átállás úgy történt meg, hogy mindenről tudtunk. Tudtuk, hogy amíg 
a betegjogi képviselőváltás megtörténik, akkor mi a teendőnk, azonnal jöttek ezek az 
információk. Tényleg azt tudom mondani, hogy fontos az, hogy képzés legyen, fontos az, 
hogy egy egységes szemlélet legyen, és nagyon fontos az, hogy hogyan áll és hogyan 
dolgozik a betegjogi képviselő, hiszen az életben azért semmi sem fekete és fehér a 
kórházakban, rengeteg probléma van, ezt mi magunk is tudjuk. 

De nagyon sok probléma nagyon szépen kezelhető egy kulturált, együttműködő és 
jogilag, szakmailag felkészült szakemberrel. Úgy gondolom, az, hogy valaki teljes egészében 
ezt a munkát végzi önállóan és teljes tudatában annak, hogy ez a feladat minden részében az 
övé, és ez az egy tevékenység van a kezében, ez egy borzasztóan fontos dolog, mert ez egy 
nagyon nehéz feladat, egy soktényezős feladat. Tudjuk, hogy a kórházban dolgozók sem 
egyszerű emberek, tudjuk, hogy a betegeknek is nagyon sokszor téves és nagyon sokszor 
jogos felvetéseik vannak, mind a kettővel szembe kell néznünk, és ahhoz, hogy ez legyen, 
ehhez egy egységes szemlélet és úgy gondolom, hogy a tevékenységnek a nyomon követése 
szükséges. Meggyőződésem szerint ennek megvannak azok az indikátorai, amivel ezt lehet 
majd monitorozni vagy ezeket a folyamatokat ellenőrizni. 

Tehát azt mondom, hogy mi is, mint kórház, egy jó nagy levegőt vettünk és egy kicsit 
megnyugodtunk, mert nekünk is fontos, hogy ez a rendszer rendben legyen, és bízunk benne, 
hogy ha ilyen profi módon indult, akkor ilyen profi módon fog működni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. Én is nagyon örülök, hogy végre 

felállt ez a központ és működni látszik. Onnan indultunk, hogy 2010-ben az első dolga volt a 
kormánynak, hogy beszántotta az Egészségbiztosítási Felügyeletet, még akkor is, hogy bár 
mindenki tudta, hogy itt nem lesz több biztosító és ne is legyen, de akkor is nekünk az volt az 
álláspontunk, ha emlékeznek, hogy nem megszüntetni kell, hanem átalakítani ezt a funkciót. 
Értettük a szolgáltatók szempontjait is ebben, de akkor itt egy nagyon nagy űrt hagyott maga 
után az EBF megszüntetése, hiszen eszköz nélkül maradtak a betegek. 
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Ezt követte a BEGYKA felszámolása, vagy nem is tudom, legalábbis lenullázása, és 
volt egy erős másfél év, amikor egyrészt a betegek is teljesen eszközök nélkül maradtak, 
másrészt pedig maguk a jogvédők is egy eléggé bizonytalan, létbizonytalan állapotba 
kerültek, és nagyon sokáig nem tudták, hogy mi lesz a sorsuk. Sokan kikoptak, amennyire én 
jól tudom közülük, elmentek, nem tudták ezt a bizonytalan légkört elviselni. 

Az mindenesetre nagyon jó, hogy végre megvan, az is nagyon jó, hogy rendeződik a 
jogvédők jogviszonya, hiszen tényleg el tudom képzelni, hogy kaotikus lehetett az, hogy 7-8-
féle jogviszonyban voltak szerződésben. Az én kérdésem az, hogy ez a 65 jogvédő, 
gondolom, ennek durván a fele lehet, aki az egészségüggyel foglalkozik, tehát egészségügyi 
jogvédő, elég-e egy ekkora országban? Ez megyénként akkor 2, vagy hogyan oszlanak meg 
területileg? Tudjuk, hogy 100-egynéhány fekvőbeteg-ellátó intézmény van, mindig nagyon 
sok a járóbeteg-ellátó, nagyon sok a háziorvos, és el kell látni a háziorvosok esetében is a 
jogvédő funkciót nyilvánvalóan. Én nagyon kevésnek tartom ezt ebben az országban. Ez az 
egyik problémám, és kérem, hogy erre reagáljanak. 

A másik, hogy többször előkerült a parlamenti viták folyamán is ennek az 
intézményrendszernek a jellege, és nagyon sokszor azt kérdeztük, hogy hatósági jogkör nélkül 
mit ér ez az egész. Még akkor is, ha nagyjából sejthető, hogy az esetek 80-85 százaléka 
nyilván egyszerű tájékoztatással és mediációval megoldható a felek között, de a maradék 15 
százalékkal mi van? Tehát hatósági eszközök nélkül azt gondolom, hogy egy eléggé béna 
kacsa ez az egész rendszer. Nem lehet azt elvárni a betegektől, hogy az ilyen esetekben 
egyből bírósághoz forduljanak, és jogi útra tereljék az ügyet. Mindenképpen hiányzik 
valamiféle hatósági eszköztár szerintem az OBDK portfóliójából. Az a kérdésem, hogy e 
nélkül hogyan fognak tudni létezni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e további kérdés? (Nincs jelzés.) 

Nekem egyetlen olyan praktikus kérdésem lenne, hogy az intézményt illetően én legalább 
három lakcímet tudnék említeni, de ha esetleg megtudhatnánk a végleges helyet, jó lenne. Én 
eddig háromról tudok, nem sorolnám fel. Azért is teszem fel ezt a kérdést, mert úgy 
gondolom, hogy mindenki számára elérhető, meglátogatható, szemrevételezhető. Nem 
szeretnék főigazgató asszony helyett senkit oda meghívni, de a lehetőség mindenki számára 
adott. 

Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (független): Egyetlen mondatot felejtettem el, ahogy nézegettem 

az OBDK honlapját és itt van egy ilyen rész, hogy hová fordulhat segítségért. Annak idején az 
volt az egyik érv, hogy egységesíteni kell ezt az egész rendszert, mert van vagy 19 hely, 
ahová lehet fordulni, az ÁNTSZ-től az önkormányzaton át, nem tudom, hová. Itt minden fel 
van sorolva, egész odáig, hogy még én is rajta vagyok. Egyáltalán nem bánom, nyugodtan 
forduljon hozzám mindenki, nem biztos, hogy tudok segíteni, de itt ez egy jó tanács, hogy 
valamilyen módon saját magukat tolják előtérbe és pontosan írják meg, hogy milyen típusú 
üggyel hová kell menni, mert ez orientálná szerintem a betegeket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főigazgató asszonynak adom meg a szót. 

Dr. Novák Krisztina f őigazgató (Országos Betegjogi, Ellátott-jogi, Gyermekjogi 
és Dokumentációs Központ) válaszai 

DR. NOVÁK KRISZTINA főigazgató (Országos Betegjogi, Ellátott-jogi, 
Gyermekjogi és Dokumentációs Központ): Köszönöm szépen. Akkor Iván professzor úr 
kérdéseivel kezdem. Lehet, hogy a BEGYKA időszakában 2,5 milliárddal indultak, az OBDK 
központi költségvetése 375 millió forint, amihez tartozik még egy TÁMOP-os projekt is. 
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Az új képviselők tekintetében azt kell mondanom, hogy az átalakítás folyamatos és az 
volt az elsődleges célunk, hogy az ellátás zavartalanul működjön. Tehát egyszer sem fordult 
elő olyan eset, és erre külön figyeltünk a kollégáinkkal is, hogy 2-3 vagy 4-5 nap is elteljen 
úgy, hogy valamilyen intézménynek, mind az ellátottjog, mind a gyerekjog, mind a betegjog 
területén ne legyen átfedés, de természetesen az átalakítást nem lehetett úgy elindítani, hogy 
egyik napról a másikra. Hiszen mint ahogy mondtam, itt azért vállalkozói szerződések is 
voltak, amiben tényleg mindenféle volt, a megszüntetésnél valakinek 15 nap, valakinek 25 
nap, tehát nem volt egy egységes rend. Ennek megfelelően ezeket próbáltuk figyelemmel 
kísérni. Azt gondolom, hogy június végére ez teljes mértékben le fog zajlani. Ilyen jellegű 
panasz hozzánk még nem érkezett, hogy nem találták meg a képviselőket vagy ilyen történt 
volna. 

A tájékoztatással kapcsolatban a Kórházszövetséggel is felvettük a kapcsolatot. 
Részükre elküldtük az egységes arculat kialakítása szempontjából, és megkértük, hogy 
minden kórháznak küldjék ki azt az egységes molinót, amin viszont már egy részletesebb 
leírás található. Tehát azon kívül, hogy rajta van a jogvédelmi képviselő neve, telefonszáma 
és elérhetősége, rajta van a központi honlap, rajta van a zöld szám, ami ingyenesen hívható és 
bármikor hívható. Tehát megvan rajta az a központi adatbázis, ami egy ember számára még 
átlátható. Tehát ezért nem kell sokáig olvasni, hanem könnyen megérthető, és egy egységes 
arculatot is képez. 

Továbbá a képviselőkkel kapcsolatban egy koordinátori rendszert alakítottunk ki, itt a 
térségekre gondolván, ahol a jogvédőket azért valamilyen szinten – országos hálózatról 
beszélünk –, azért helyben is nem is ellenőrizni, kontrollálni, hanem a munkájukat segíteni 
kell. A koordinátorokkal tartjuk a kapcsolatot, illetve a jogvédőkkel, a jogvédőket bármikor 
összehívhatjuk, tehát feljönnek Budapestre és egységesen alakítjuk ki mind a stratégiákat, 
mind a szakmai protokollokat, az egységes protokollokat, amiket egyébként majd ki fogunk 
adni. 

A tájékoztatás tekintetében van egy honlapunk, amely egy akadálymentes, vakbarát 
honlap, illetve kéthetente küldünk egy hírlevelet, amire fel lehet iratkozni. 
Sajtómegjelenésünk: most szám szerint nem tudom, de ez nekem az egyik alapelvem volt, 
hogy ha lehet, akkor a szaksajtóban, illetve az emberek számára könnyen elérhető sajtóban 
minél többször jelenjünk meg. Főleg itt az elején, megmondom őszintén, hogy szinte minden 
konferenciára vagy felkérésre a meghívást elfogadtuk, éppen azért, hogy az OBDK neve 
minél jobban a társadalom, illetve az állampolgároknak a tudatába belekerüljön. 

Országos szinten betegjogi fórumokat szerveztünk és lakossági tájékoztatások voltak, 
illetve volt nekünk egy európai uniós betegjogi napunk is, ahová többen meg voltak hívva, az 
ombudsmantól kezdve mindenki. Felkeltettük az érdeklődést, mert 170-en jelentek meg, 
egyébként mi 20-30 fő részvételére számítottunk, de 170 fő érkezett, tehát ez 
mindenféleképpen egy sikeres konferenciának tudható be. 

Egyébként a tájékoztatás tekintetében felvettük természetesen a többi egészségügyi 
háttérintézménnyel is a kapcsolatot. A GYEMSZI-vel a kórházak miatt, a tájékoztatás miatt, 
az OEP-pel majd az egészségügyi határon átnyúló feladatok tekintetében, és az OTH-val is, 
természetesen együttműködésben vagyunk napi szinten. 

Hollósi Antal képviselő úrnak el szeretném mondani, hogy nagyon szépen köszönjük a 
kedves szavakat. Amit elindítottunk, megmondom őszintén, hogy életem első konferenciáján 
az első kérdés az volt hozzám, amikor így rám néztek, hogy nagyon-nagyon jók a betegjogok, 
de mi lesz az orvosjogokkal? Meg is ijedtem a kérdéstől, de egy olyan kreatív dolgot találtunk 
ki, hogy a kórházakban szeretnénk részt venni. Már voltunk is több helyszínen, ami azt 
jelenti, vagy a gyakorlatban úgy történik, hogy például a Honvéd Kórház tekintetében egy 
osztályvezetői értekezletre mentünk el, ahol elmondtuk, hogy 20 percre megyünk. Tehát nem 
konferenciát és nem mindenféle több órás előadást tartanánk, hanem 20 percet kérünk, ahol az 
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orvosoknak, illetve az egészségügyi szakdolgozóknak adnánk egyfajta tájékoztatást, hogy 
ismertessük, hogy mik a betegek jogai, és ezáltal nekik is mik a jogaik. Azt gondoljuk, vagy 
az a véleményünk, hogy ha a két jog egymáshoz közelít, akkor sokkal-sokkal kevesebb 
panasz fog érkezni mindenhová, és az állampolgárok is elégedettebbek lesznek. 

El kell mondanom, hogy az orvosok sincsenek száz százalékosan tisztában alapvető 
dolgokkal, alapvető jogokkal, hogy most ki lehet-e adni az információt, ha telefonon szólnak, 
ha testvér érkezik az intézménybe, és megpróbáltunk egy olyan struktúrát kialakítani, ahol a 
gyakorlati kérdésekre válaszolunk. Nem jogszabályokat, nem hivatalos határozati szöveget 
olvasunk fel, hanem a gyakorlatban egy operatív kérdés-felelek előadást, ha lehet így 
mondani. Egyébként a másik kérdésre válaszolva: szeptember 15-éig szeretnénk egy egységes 
protokollt és stratégiai rendszert az asztalra letenni. Ehhez már a társminisztériumokkal is 
felvettük a kapcsolatot, illetve a gyakorlatban dolgozó jogvédőinkkel és a központ 
dolgozóival. Tehát a bürokráciát és a gyakorlatot próbáljuk összerakni, hogy egy egységes 
protokollt és stratégiát ki tudjunk alakítani, de ennek az alapváltozata azért már megvan, és az 
etikai kódexet, bocsánat, ez a három volt, a stratégia, a protokoll és az etikai kódex. 

Bene Ildikó képviselő asszonynak nagyon szépen köszönjük a szavait, és mi is pont 
ugyanígy gondoltuk a legelejétől, hogy olyan elhivatott jogvédőkkel szeretnénk együtt 
dolgozni, akiknek mi, mint munkáltató is tudjuk biztosítani azt, hogy egész munkaidőben, 
biztonságban, jogszabályok alapján lefektetve dolgozzanak, hogy kormánytisztviselői vagy a 
munka törvénykönyve szerinti státuszban van, minden hónapban megkapja a fizetését, és ami 
jár egy állampolgárnak ebből adódóan, ezt ki tudjuk alakítani. Én azt gondolom, hogy ha egy 
embernek a munkakörülményei rendben vannak, akkor a munkáját is sokkal jobban, 
elhivatottabban tudja végezni. Nekünk azért ez egy fontos cél, hiszen mind a szolgáltatóval, 
mind az állampolgárokkal a képviselő találkozik és beszél, és ezen keresztül tudja az OBDK-
nak a hírnevét is továbbvinni. 

Szilágyi képviselő úrnak: megnéztünk egy statisztikát, hogy hányan mentek el a 
rendszerből. Tehát 12 éve alakult a BEGYKA, akkor voltak még oktatások és több betegjogi 
képviselő. Sokan szeretnének visszatérni a rendszerbe. Pályázatokat is kiírtunk, nagyon sok 
állásinterjú van, ahol mindenféleképpen behívtuk ezeket a kollégákat, van olyan, akit vissza is 
vettünk a rendszerbe. Tehát ha a szakértelme jó, akkor mindenféleképpen szívesen 
visszavárom ezeket a kollégákat is. Itt az új képviselők alatt nem azt kell érteni, hogy valaki 
elvégzi ezt a képzést, amit mi most elindítottunk és a régieket kivettük a rendszerből. 
Mindenkitől megkérdeztük személy szerint, hogy ilyen feltételekkel, hogy 
kormánytisztviselő, munka törvénykönyve, egész állásban, reggel 8-tól délután 4-ig, és még 
azt követően is a telefont fel kell hogy vegye, és ha hétvégén van hívás, akkor is el kell 
menjen, hogy a feladatát ellássa, így vállalja-e a feladatot. Sokan voltak, akik azt mondták, 
hogy nem, mert előtte a jogvédelmi tevékenységet mondjuk pedagógusként vagy gyerekjogi 
képviselőként végezte, és mondjuk 40 órában volt megállapítva a szerződése, tehát egyfajta 
másodállás volt, ezeket megszüntettük a rendszerből. Mi azt szerettük volna, és azt szeretnénk 
a jövőben is, hogy ha valaki mondjuk gyerekjogi képviselő, betegjogi képviselő vagy ellátott-
jogi képviselő, csakis ezzel a képviseleti formával foglalkozzon a jövőben. 

Ezért van ez a létszámingadozás jelen pillanatban, de a képzéseket szeretnénk 
folytatni. Azok a képviselők, akik már régebb óta végzik ezt a jogvédelmi tevékenységet, a 
képzés tekintetében 2014 januárjától úgy tudom, hogy egy 120 órás tanfolyamot kell 
elvégezni, ez egy jogszabályi kötelezettség, de nekik csak 60 órájuk van jelen pillanatban. 
Ezért őket továbbképezzük, a jelenleg rendszerben lévő vagy több éve dolgozó kollégákat is 
átképezzük egy új szisztémába. Azt gondolom, hogy szükségeltetik is, hogy ők is friss 
információval és tudással rendelkezzenek arra vonatkozóan, hogy mind a szolgáltatói körben, 
mind a jogszabályokban milyen változások történtek, így a képzésüket megpróbáltuk nekik is 
beletenni a rendszerbe. 
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Az OBDK egy központi hivatal, ahol kaptunk egy központi keretlétszámot. Ehhez 
kellett kialakítanunk, hogy kormánytisztviselőként és a munka törvénykönyve szerint 
dolgozzanak a kollégák. Természetesen a betegjogi képviselői rész súlyozott számmal van a 
rendszerben, de mindenféleképpen célunk – és ezt már a minisztérium felé is jeleztük -, hogy 
ezt szeretnénk minél hamarabb kibővíteni. Remélem, hogy választ is fogunk erre kapni. 

A hatósági jogkör tekintetében - bocsánat, hogy nem mutattam be kollégámat - Kiss 
László kollégámnak, egyben helyettesemnek át fogom adni a szót. Én ide csak annyit 
szeretnék elmondani, hogy egy tegnapi információ alapján az OBDK-hoz 2012-ben 8832 
esetben fordultak panasszal. Tegnap tudtuk meg mi is, vagy az elmúlt napokban, hogy az 
OTH-hoz 276 panasszal fordultak, ez 40 százalékkal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt volt. 

Azt gondoljuk, hogy azért a rendszerben már az OBDK is kezd ilyen szempontból is 
megjelenni. Az OTH-val és Paller főigazgató asszonnyal is együttműködési megállapodásunk 
van és ha nem is minden nap, de mindenféleképpen megbeszéljük az ügyeket. 

Azt gondolom, hogy a panaszok 40 százalékkal visszaestek az OTH-nál, ez azt jelenti, 
hogy az OBDK-nál azért a jogvédelmi képviselőink megpróbáltak minél hatékonyabban 
dolgozni. A hatósági jogkörről átadnám a szót, és akkor még egy lakcímet fogok mondani. 

 
ELNÖK: Főigazgató-helyettes úr! 

Kiss László főigazgató-helyettes (Országos Betegjogi, Ellátott-jogi, Gyermekjogi 
és Dokumentációs Központ) válaszai 

KISS LÁSZLÓ főigazgató-helyettes (Országos Betegjogi, Ellátott-jogi, Gyermekjogi 
és Dokumentációs Központ): Köszönöm szépen a szót. Én is nagy tisztelettel köszöntök 
mindenkit. Maga az OBDK-t létrehozó kormányrendeletnél, illetve törvényi vitánál azt 
gondolom, hogy az eldőlt, hogy a hatósági jogkör kikerül az OBDK feladatköréből. Az volt a 
Semmelweis-tervben is lefektetett szándék, hogy ne építsünk ki párhuzamosan, az 
intézményrendszer átalakítása folyamán olyan létező fórumokat, amelyek egyébként is 
megvannak a rendszerben, és maga a jogvédelmi tevékenység ellátása során a jogvédőknek 
megvan az a lehetőségük, hogy mind a fenntartókhoz, mind pedig az intézmény vezetőihez 
kérdést, illetve észrevételt tegyenek, jelzésekkel éljenek, amelyre az intézmény, illetve a 
fenntartó köteles válaszolni. 

Tehát megvan az egészségügyi intézményrendszerben az a fórum, lásd a főigazgató 
asszony által említett OTH is, amely ezeket a panaszokat érdemben és nagy szakértelemmel 
ki tudja vizsgálni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. NOVÁK KRISZTINA főigazgató (Országos Betegjogi, Ellátott-jogi, 

Gyermekjogi és Dokumentációs Központ): És akkor a lakcímünket tekintve: amikor küldtük a 
feljegyzést, akkor még az Arany János utca 5-6-ban voltunk, de rá egy napra átköltöztünk. 
Budapesten, a Madách tér 3. szám alatt van a központi irodánk, amelyben egy központi 
panasziroda is működik. Természetesen a jogszabálynak és az EU-s feltételeknek száz 
százalékosan megfelelően akadálymentes, bárki által könnyen elérhető, hozzáférhető, és 
tényleg sok szeretettel várunk mindenkit. 

Még annyit szeretnék mondani, hogy mivel a prezentációt nem sikerült bemutatnom, 
én azt elküldöm elnök úrnak, és ha elnök úr úgy gondolja, akkor én szívesen továbbítom 
mindenki számára. Nagyon szépen köszönjük. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy kapott-e választ mindenki, vagy van-e 

még kérdés? (Nincs jelzés.)  
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Nagyon köszönöm a tájékoztatót, erről szavaznunk nem kell. További jó munkát 
kívánok! 

Kérném, hogy ide, a bizottsághoz küldjék meg ezt az anyagot, és minden bizottsági tag 
számára elérhetővé tesszük, ami az írásos anyag mellett vetítés formájában elérhető lett volna. 
Köszönöm szépen. További szép napot, jó munkát kívánok. Köszönjük szépen a tájékoztatót. 

Egyebek 

Az egyebek tekintetében kérdezném, hogy van-e valakinek közérdekű 
bejelentenivalója. (Nincs jelzés.) A következő héten hétfőn várható a bizottsági módosítók 
szavazása és a zárószavazás, és a keddi napon tervezetten bizottsági ülés lesz, és a bizottsági 
ülést követően az albizottság ülése is realizálódni fog a jövő héten. Az Eurotransplant 
tevékenysége kerül terítékre, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos és közérdekű dolog. 

Még valamit szeretnék a bizottság tagjaitól kérni jóváhagyásra, ha kell, akár 
szavazásra is feltenném, hogy a tegnapi együttes ülés határozata alapján a parlagfű 
bizottságba egy főt mindenképpen delegálnia kell a bizottságnak. Érintettség okán is Zombor 
Gábor képviselő urat, Kecskemét megyei jogú város polgármesterét, mint erősen szennyezett 
település vezetőjét javasolnánk a bizottságba. Ő ezt a munkát elvállalta. Aki egyetért vele, ezt 
erősítsük meg. (Szavazás.) Egyhangú.  

Tehát Zombor képviselő úr vesz részt ebben az együttes munkában. 
Köszönöm szépen. A bizottsági ülést bezárom. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 00 perc) 
 
 

  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  

 


