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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. október 
28-ai, hétfői, 10 órai ülésén. A napirendi javaslatokat mindenki megkapta. Két napirendi pont 
szerepel ülésünk napirendjén. Az első az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más 
törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, mely T/12792. számon lett benyújtva, az általános vita és 
vitára való alkalmasság. A 2. számú napirend: egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv 
hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat, mely T/12824. számon lett 
benyújtva, az általános vitája, illetve a vitára való alkalmasság megállapítása. 

Megállapítom, hogy a jelenléti ív alapján határozatképesek vagyunk. Aki az 
ismertetett napirendeket elfogadja, kérem, kézfelemeléssel erősítse meg! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Egyhangú. Ellenpróbát kérnék! (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) 
Nincs. 

A napirendet elfogadtuk. 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/12792. 
számú törvényjavaslat 

Rátérünk az első napirendi pont tárgyalására. Nagy tisztelettel köszöntöm a 
Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében az előadókat, Laki Gábor főosztályvezető urat 
és Lóránt Szabolcs közigazgatási tanácsadó urat. Tudom, hogy főosztályvezető úr ideje 
korlátozott, miután több bizottsági ülésen részt kell vennie. Az EMMI államtitkársága részéről 
e napirend keretében Wagner Péter főosztályvezető-helyettes úr vesz részt ülésünkön. 

A napirendet mindenki megkapta előzetesen, elég vaskos az anyag. Én az 
előterjesztőknek meg is adnám a szót, azt követően jönnek a képviselői kérdések. 
Főosztályvezető úr, önöket illeti a szó. 

Laki Gábor f őosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Ha megengedik, egy pár szóban összefoglalnám az egyes adótörvények és azokkal 
összefüggő más törvények módosításáról szóló törvényjavaslat egészségügyi vonatkozásait, 
hiszen bár az idei törvénymódosítások a korábbi évekhez képest viszonylag szűkebb 
terjedelműek, de így is körülbelül 300 szakaszról van szó. Ezért ezek közül néhány elemet 
szeretnék kiemelni. Természetesen kérdés esetén állunk rendelkezésre. 

Az idei adótörvény-változások közül a legkarakteresebb változás a családi 
járulékkedvezmény bevezetése, mint arról már sokat hallottunk. A törvényjavaslat értelmében 
a családi adókedvezmény rendszere a jövőben bővebb körben vehető igénybe azáltal, hogy 
nemcsak a személyi jövedelemadóból, hanem az egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulékból is 
érvényesíthetővé válik ilyen sorrendben a nem érvényesített rész. 

A módosítás következtében elsősorban a három, illetve több gyermeket nevelő 
családok nettó jövedelme fog növekedni, de érinti a kétgyermekes, egyedülálló családok 
jövedelmét is. Egy háromgyermekes családban, ahol a szülők összes bérjövedelme - 
hangsúlyozom: a család összes bérjövedelme - 300 ezer forint, az intézkedés 
eredményeképpen akár 51 ezer forinttal is nőhet a nettó jövedelem. 

Néhány példát említenék. Egy egykeresős, háromgyermekes családban az átlagbér 
környékén a változás a 38 ezer forintot is elérheti. Egy egykeresős háromgyermekes 
családban a minimálbér esetén 16 600 forinttal fog növekedni a nettó jövedelem. Egy 
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kétkeresős, háromgyermekes családban, ha a szülők minimálbéren keresnek, akkor a változás 
a 33 ezer forintot is elérheti, az átlagbér esetén, ha mind a két szülő az átlagbért keresi, három 
gyermek esetén a nettó jövedelemváltozás 26 ezer forint. 

Tehát számos példát lehetne említeni, mind azt mutatja, hogy a jövőben a gyermekeket 
nevelő családok nettó jövedelempozíciója jelentősen fog változni. Az intézkedés költségvetési 
hatása körülbelül 50 milliárd forint. Nem az adótörvény keretében, de egyébként az E. Alap a 
költségvetésből megfelelően pótlólagos forrásokhoz fog jutni egyébként. 

Az intézkedés első alkalommal 2014 februárjában érezteti majd a kedvező hatását a 
munkáltatók fognak közreműködni, munkáltatói oldalon tehát némi adminisztráció-
növekedéssel jár a javaslat, de alapjaiban egyébként a javaslat olyan rendszert igyekszik 
kiépíteni, mint a családi kedvezmény jelenleg megismert rendszere, tehát az 
előlegnyilatkozatokban kell majd nyilatkozni a megosztási viszonyokról. 

A törvényjavaslat néhány járulékot érintő szabályváltozása. A szociális hozzájárulási 
adóban változik a szabad vállalkozási zónákra vonatkozó szabályozás. A kedvezménykört 
igyekszünk kiterjeszteni, még életszerűbbé, vállalkozásbaráttá tenni azáltal, hogy a szabad 
vállalkozási zónában foglalkoztatott kedvezményezett munkavállalónak nem azon a 
településen kell élnie, ahol a kifizető működik, hanem akkor is kedvezményre jogosult a 
munkavállaló, ha a szabad vállalkozási zónától 20 kilométerre lévő szabad vállalkozási 
zónában lakik, vagy ugyanabban a kistérségben, mint ahol a kifizető működik. 

Tehát egy jóval szélesebb terület foglalkoztatottjait igyekszik a javaslat a 
kedvezményezetti körbe bevonni. 

További változás, hogy aki hallgatói munkaszerződés alapján végez munkát, tehát aki 
felsőoktatási intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső 
gyakorlóhelyen - hangsúlyozom: hallgatói munkaszerződés alapján - végez munkát, a jövőben 
mentesül a biztosítási és a járulékfizetési kötelezettség alól. A hatályos szabályozás alapján 
jelenleg csak szja-kedvezményben részesültek az ilyen foglalkoztatottak. 

A nyugdíjasokat érintő változás, hogy az a nyugdíjas, aki legalább 36 órás 
munkaviszonnyal rendelkezik, a jövőben nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési 
kötelezettséget teljesítenie.  

A kettős járulékfizetés elkerülése érdekében meghosszabbodik az az átmeneti szabály, 
amelyik a külföldre kiküldött dolgozók járulékmentességét biztosítja. Ennek legfőbb oka az, 
hogy a vonatkozó egyezmények tárgyalása még nem zárult le, és szerettük volna elkerülni, 
hogy a harmadik állambeli kiküldöttek esetében visszamenőlegesen ne kelljen járulékfizetési 
kötelezettséget teljesíteni, tehát gyakorlatilag a főbb egyezmények lezárultáig, 2015-ig a 
kiküldött dolgozók járulékmentessége továbbra is biztosított lesz Magyarországon. 

Ahogy minden évben, az idén is javaslatot teszünk arra, hogy az egészségügyi 
szolgáltatási járulék az inflációnak megfelelő mértékben növekedjen. 2014. január 1-jétől 
tehát a szolgáltatási járulék összege havonta 6810 forint lesz. 

Talán egy javaslat, amely kifejezetten a bizottság tárgykörébe tartozik, a 
népegészségügyi termékadó tekintetében tulajdonképpen egy szövegpontosításra teszünk 
javaslatot, ugyanis az eredeti jogalkotói szándékkal szemben a hozzáadott cukrot tartalmazó, 
8 százaléknál magasabb cukrot tartalmazó, de 25 százaléknál kisebb gyümölcs- vagy 
zöldségtartalommal rendelkező szörpök, sűrítmények, szirupok gyakorlatilag egy hibás 
VTSZ-hivatkozás miatt a hatályos szabályozás nem vált ki joghatást, ezen termékkör esetében 
nem kell jelenleg népegészségügyi termékadót fizetni. Ezt pontosítja a törvényjavaslat, tehát a 
szörpök, sűrítmények, szirupok, ha 25 százaléknál kisebb a gyümölcstartalmuk, de magas a 
cukortartalmuk, akkor ezek után is javasoljuk, hogy népegészségügyi termékadót kelljen 
fizetni. 

Főbb elemeiben ezek a változások, kérdés esetén szívesen állok rendelkezésre. 
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Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy az EMMI részéről van-e csatlakozás a 
kérdéshez. (Wagner Péter: Köszönöm, nem.) Jó, köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes 
úr. 

Az ismertetést követően a képviselői kérdések és észrevételek következnek. A 
bizottság tagjait illeti a kérdezés lehetősége. (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen. Miután a 
törvényjavaslat kiegészítése teljesen egyértelmű volt mindenki számára és kérdés nem merült 
fel a bizottság részéről, így az általános vitára való alkalmasságáról döntünk a 
törvényjavaslatnak. Aki az általános vitára való alkalmassággal egyetért, az kérem, igen 
szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) 18 igen. Aki nem ért egyet? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 

Tehát 18 igennel és 3 tartózkodással a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a 
törvényjavaslatot. Köszönöm szépen az előterjesztőknek, további jó munkát kívánunk! 

Egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló T/12824. számú törvényjavaslat 

Áttérünk a második számú napirend tárgyalására, amely az új polgári törvénykönyv 
hatálybalépésével összefüggő módosításról szóló törvényjavaslat T/12824. számon. Nagy 
tisztelettel köszöntöm az előterjesztőket, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
képviseletében Boros Zsuzsanna osztályvezető asszonyt és Somogyi Dávid szakértő urat. 
Először önöket illeti a szó, illetve az EMMI államtitkársága részéről a napirend keretében 
nagy tisztelettel köszöntöm Horváth Ildikó főosztályvezető asszonyt, Schlammadinger József 
főosztályvezető urat, valamint Poórné Zselinszky Eszter szakértő asszonyt. 

Először osztályvezető asszonynak adom meg a KIM részéről. 

Dr. Boros Zsuzsanna osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
szóbeli kiegészítése 

DR. BOROS ZSUZSANNA osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék szólni néhány szót 
általánosságban erről az előttünk lévő, viszonylag vaskos törvénycsomagról. 

Valószínűleg már köztudott, hogy a polgári törvénykönyvet ez év februárjában 
elfogadta az Országgyűlés, és ezt a Magyar Közlönyben ki is hirdették 2013. évi V. 
törvényként. 

Maga ez a törvény majd csak jövő év március 15-én fog hatályba lépni, tehát egy bő 
egy év van a hatálybalépésig, hogy a kapcsolódó jogszabályok megalkotására sor kerüljön. 

Maga ez a polgári törvénykönyv közel 1600 paragrafusból áll és a hatályos Ptk., tehát 
az 1959. évi IV. törvény joganyagán kívül magában foglalja a társasági jog és a családjog 
joganyagát is, tehát egy elég vaskos joganyagról van szó, ami azon túl, hogy szerkezeti 
változáson végigment, számos változtatást is eszközöl, új jogintézményeket vezet be, illetve 
terminológiai változtatásokat is indukál. Hogy csak néhány példával éljek, hogy mik is azok a 
változások, amelyek miatt a teljes jogrendszer áttekintésére szükség van: akkor megpróbálok 
a könyvek sorrendjében néhányat kiemelni. 

Az első könyvben csak az alapelvek vannak, a második könyvben vannak a 
cselekvőképességi szabályok. A cselekvőképességi szabályok körében említésre méltó, hogy 
változnak a cselekvőképességi kategóriák, megszűnik a cselekvőképesség általános 
korlátozásának a lehetősége, amely a Ptk.-n kívül az egyéb törvényekben is változtatás 
szükséges emiatt, mivel a jövőben a cselekvőképesség csak ügycsoportokra korlátozható. 

Csak terminológiai változást jelent, hogy nem használja az új Ptk. a kizáró 
gondnokság kategóriáját, ehelyett viszont bevezeti a teljesen korlátozó gondnokságot, holott 
ugyan ez csak terminológiai változás, de ez azt jelenti, hogy a többi jogszabályban sem 
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használható a jövőben ez a kifejezés. Tehát ha a bíróság valakit cselekvőképtelennek, 
valamely nagykorút cselekvőképtelennek akar nyilvánítani, akkor azt nem kizáró gondnokság, 
hanem teljesen korlátozó gondnokság alá helyezi. 

Szintén újdonság a támogatott döntéshozatal bevezetése, de azon túl, hogy ezt a Ptk. 
vezeti be, erről már egy külön törvényt is elfogadott az Országgyűlés, azonban ez is 
szükségessé teszi az egyéb jogintézményekben is ennek a kategóriának az átvezetését. 

Hogy a második könyvnél maradjak, még szót lehet ejteni a személyhez fűződő jogok 
kategóriájának vagy terminológiájának megváltozásáról. A jövőben ezt személyiségi jogként 
használja a jogalkotó, illetve bevezetésre kerül a sérelemdíj jogintézménye. 

A harmadik könyvbe kerül be a gazdasági társaságokról szóló joganyag, azonban 
vannak olyan számviteli, pénzügyi jogszabályok, amit a jelenlegi Gt. tartalmazott, azonban az 
új Ptk.-ba már nem kerültek át. Ezek a cégtörvénybe kerülnek, és szintén ez a törvénycsomag 
tartalmazza a cégtörvény módosítását is.  

A családjogi könyvből is megpróbálok egy-két példát kiragadni. Ilyen például a 
kötelező közvetítés bevezetésének lehetősége, a jogalkotó módot ad arra, hogy a szülői 
felügyelet rendezése során akár a bíróság, akár a gyámhatóság kötelezően elrendelhesse azt, 
hogy közvetítőhöz forduljanak a felek. Emiatt szükséges a gyermekvédelmi törvény, a polgári 
perrendtartásról szóló törvény vagy a közvetítői eljárásról szóló törvény módosítása. 

Szintén változnak a kötelmi jog körében a felelősségi, kárfelelősségi szabályok. Ezt is 
át kell vezetni a jogrendszeren, vagy említésre méltó még: az öröklési jogi könyv miatt 
természetesen módosítani kell a hagyatéki eljárásról szóló törvényt, illetve van egy nyolcadik 
könyve ennek a Ptk.-nak, ami a fogalmakat tartalmazza, nem teljesen azonos tartalommal a 
hatályos Ptk.-hoz képest. Így például nem szerepel az új Ptk. fogalmai között a gazdálkodó 
szervezet fogalom, ehelyett egy más tartalommal a vállalkozás fogalmát határozza meg az új 
polgári törvénykönyv. 

Emiatt az egyes törvényekben saját gazdálkodó szervezet fogalmat kell kialakítani, 
illetve bekerül a Pp.-be egy gazdálkodó szervezet fogalom, és amelyik törvényben nincs saját 
gazdálkodó szervezet fogalom, azok a törvények erre a Pp. szerinti gazdálkodó szervezet 
fogalomra hivatkoznak a jövőben. 

Igazából még sorolhatnám a változtatásokat, de most erre nincsen idő, és nem is az a 
tisztem, hogy a Ptk.-t mutassam be, ezért szeretnék nagyon röviden szólni néhány szót ennek 
a törvénycsomagnak a szerkezetéről. 

Azt tudni kell, hogy ez a törvénycsomag nemcsak a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium hatáskörébe tartozó törvények módosítását tartalmazza, hanem az összes tárca 
hatáskörébe tartozó, a Ptk.-hoz kapcsolódó törvénymódosításokat, figyelemmel arra, hogy a 
miután a tárcák előkészítették a saját hatáskörükbe tartozó törvénymódosításokat, a kormány 
úgy döntött, hogy ez egy törvénycsomagban kerüljön az Országgyűlés elé, és ez a 
törvénycsomag tulajdonképpen az összes tárca által előkészített joganyagot tartalmazza.  

Fejezetekre oszlik ez a törvénycsomag, és az egyes fejezetek az egyes szakterületek 
törvénymódosításait tartalmazza, úgy, mint az egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú 
törvények módosítását, az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú valamint 
sporttevékenységgel összefüggő törvények módosítását, az egyes kulturális tárgyú törvények 
módosítását, az egyes közlekedési, energetikai, hírközlési és vagyonpolitikai tárgyú törvények 
módosítását, az egyes agrár és környezetvédelmi tárgyú törvények módosítását, az egyes 
honvédelmi tárgyú törvények módosítását, az egyes rendészeti, katasztrófavédelmi, 
önkormányzati, építésügyi tárgyú, valamint a külföldre utazással kapcsolatos törvények 
módosítását, az egyes közigazgatási és igazságügyi tárgyú törvények módosítását, és utoljára, 
de nem utolsósorban az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú, valamint közszolgálattal 
összefüggő törvények módosítását. 
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Ami talán még említésre méltó, egy-egy paragrafus egy törvénymódosítást tartalmaz, 
így rendhagyó módon egész hosszú paragrafusokat is találunk majd ebben a törvényben, de 
talán így áttekinthetőbb ez a nagyon nagy törvénycsomag. 

Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna mondani. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Kérdezném, hogy az államtitkárság 

részéről van-e kiegészítés. 
 
DR. KISSNÉ DR. HORVÁTH ILDIKÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Részünkről nincsen, de kérdésekre szívesen válaszolunk. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A bizottság tagjait illeti a kérdés, észrevétel, vélemény 

lehetősége a második napirendet illetően. Gyenes Géza alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások, vélemények 

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tekintettel arra, hogy a 
polgári törvénykönyvet elfogadták már, tehát nem hiszem, hogy sok értelme lesz vitatkozni 
vele, bár ön is jelezte, hogy olyan új jogfogalmak jelentek meg, ami egy egészségügyi fülének 
szokatlan, mert nem volt ilyen, legalábbis az egészségügyi joggyakorlatban. Ön is említette 
például ennek a sérelmi díjnak a jogi definícióját. Szóval ezt egy picit, ha lehetne számunkra, 
egészségügyieknek megvilágítani, hogy akkor ez pontosan mit jelent, mert ez egy teljesen új 
dolog. 

Lehet, hogy az én tájékozatlanságomnak köszönhető, de azért rákérdeznék, mert 
érdekes kérdés számunkra, hogy lesznek-e azonnali és közvetlen jogkövetkezményei az 
orvosra vagy az egészségügyi szolgáltatóra, hogy ha a beteggel fennálló szerződéses 
jogviszonyuk tekintetében például a kamarai szerv etikai eljárásban megállapít valamifélét, 
tehát marasztalni fog. Ez egy érdekes kérdés, mert véleményünk szerint ennek az etikai 
ítéletnek nem lehet Ptk. szerinti jogkövetkezménye, legalábbis számunkra ez egy borzasztó 
érdekes kérdés. Hogy most ez megvan benne, megmaradt vagy ezt el lehet felejteni, mert ez 
egy nagyon nyitott és neuralgikus kérdés az egészségügyiek számára. 

Más kérdés, még ilyen apróbb, kisebb dolgok vannak. A cselekvőképességgel 
kapcsolatos megállapításokat természetesen úgy érezzük, hogy jobban kinyitották és 
érthetőbbé tették, tehát ez mondjuk fontos volt. Az egészségügyben a kamarai törvényt is 
módosították olyan formában, hogy ha egy orvosnál korlátozott cselekvőképességet 
állapítanak meg vagy éppen teljes cselekvőképtelenséget, ebben az esetben nem lehet felvenni 
a kamarába. Természetesen jó, ez elfogadható, csak valahogy azt nem látom én, lehet, hogy 
megint az én hibám, hogy nem néztem meg nagyon alaposan, hogy kinek a dolga lesz, hogy 
ezt a kamarának jelentse. Nálunk ugyanis a kamarában minden adatváltozásnál az érintett 
kötelessége, hogy lakáscím, munkahelyváltozást bejelentsen. Most nyilván ebben 
ellenérdekelt, hogy ő bejelentse, hogy ezt kimondta egy hatóság. Tehát valójában az a 
kérdésem, hogy aki ezt megállapítja, az hivatalból a kamarával is közli-e, mert a kamarának 
viszont ki kell zárnia a kamarából, nemcsak hogy nem lehet felvenni, hanem gondolom, akkor 
ki is kell zárni határozattal, államigazgatási eljárás keretében. 

Gyakorlatilag ezek az apróságok voltak, amiket meg szerettem volna kérdezni és nem 
tudom, hogy tudok-e választ kapni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel? Kiss képviselő úr! 
 
DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Nekem egy részkérdésem lenne. A gyógyszerek 

alkalmazásával kapcsolatban bekövetkezett halálesetekről vagy egészségkárosodásról 
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szeretnék kérdezni. Itt alapvetően nemcsak klinikai vizsgálatokról, hiszen annak egy kialakult 
metódusa van, az szabályozva van, hanem tudjuk azt, hogy a gyógyszer-mellékhatások és a 
nem megfelelő gyógyszerelés miatt bizony, nem akarok számokat mondani, amiket én 
olvasok, de elég riasztó, hogy milyen mértékű egészségkárosodás és akár még halálesetek is 
bekövetkeznek. 

Itt olvasva ezt a törvénymódosítást, az előírásszerű alkalmazás során bekövetkezett 
egészségkárosodás vagy halálesetek miatt az egészségügyi szolgáltatókban vagy a 
gyógyszerészekben van egyfajta nem azt mondom, hogy szorongás, de egyfajta félelem. 
Félelem attól, hogy bizonyos ügyvédi körök, én akár hiénáknak is nevezem őket, sőt tudok 
olyanról, hogy megkeresték a betegeket, hogy „nem érte-e önt valamilyen egészségkárosodás 
a gyógyszerelésével kapcsolatban?”, mármint prejudikálva azt, hogy ha nem is ért, akkor én 
majd megmondom neked, hogy téged ért, és ebből megfelelő ügyeket kreálva, a 
haszonszerzés reményében beindulhatnak ezek a körök. Ez a törvénymódosítás védi-e az 
egészségügyi szolgáltatókat és az egészségügyben dolgozókat attól, hogy ilyen nemtelen 
támadásoknak legyenek kitéve? Én most éppen a gyógyszerelésre gondolok, de akár még 
másfajta egészségügyi tevékenység körében is. Ezt szeretném megkérdezni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben 

nincs, akkor a válaszokat kérném az előterjesztők részéről, tetszőleges sorrendben. 

Dr. Boros Zsuzsanna főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) válaszai 

DR. BOROS ZSUZSANNA főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Igazából most csak kiragadok egyet-kettőt és utána átadom a szót a kollégáimnak. 

Egyrészt a cselekvőképesség kapcsán, mivel én foglalkoztam ezzel a területtel, ott 
csak annyit szerettem volna mondani, hogy maga a cselekvőképességnek a vizsgálata itt 
egyrészt, ha felvesznek valakit valamilyen kamarai tagságba vagy bárhová, ahol feltétel az, 
hogy valaki teljesen cselekvőképes legyen, akkor nyilván lehet őt nyilatkoztatni arról, hogy ő 
cselekvőképes vagy sem. Tehát ez az egyik útja. 

A másik: van egy ellenőrzési lehetőség. A gondnokoltak nyilvántartása most is létezik. 
Most ez a gondnokoltak nyilvántartásáról szóló törvény még kiegészül - mindegy, most ebbe 
nem akarok belemenni - az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásával, ennek a törvénynek 
az elfogadásáról egyébként ma dönt az Országgyűlés, de 2010 óta van egy elektronikus 
nyilvántartás és előtte is működött egy ilyen gondnokoltak névjegyzéke című dolog, de most 
már ez elektronikusan működik. 

Maga a törvény meghatározza, hogy melyek azok a hatóságok, amelyek közvetlen 
hozzáférés alapján tájékozódhatnak arról, hogy ki áll cselekvőképességet korlátozó vagy 
egyáltalán cselekvőképességet érintő gondnokság alatt. Illetve azok, akiknek nincs ilyen 
hozzáférési lehetősége, azok is közvetetten megkereshetik az Országos Bírói Hivatalt, és az 
Országos Bírói Hivatal tájékoztatást ad. Persze, meg kell indokolni, hogy most milyen 
indokkal keresik meg, tehát mi az indoka, ami miatt valakinek a cselekvőképességéről 
érdeklődik az adott személy vagy szerv, és ebben az esetben az Országos Bírói Hivatal erre 
választ ad. 

Tehát van erről egy országos nyilvántartás. Ennyit szerettem volna mondani. 
A sérelemdíjról néhány szóban, de inkább átadom a szót a kolléganőmnek, mert az ő 

szakterülete, és ő mondana röviden néhány szót, hogy mi is az a sérelemdíj. 
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Jójárt Eszter jogi szakreferens (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
válaszai 

JÓJÁRT ESZTER jogi szakreferens (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Jó 
napot kívánok! Jójárt Eszter vagyok a KIM-ből. A sérelemdíj igazából nem is az önök 
szempontjából jelentős nóvum vagy változás, mert eddig is az élet, a testi épség, az egészség 
megsértéséért, nem vagyoni kárért járó kártérítést lehetett érvényesíteni. Ezt csak kiváltja 
ennek a nem vagyoni kárért járó kártérítésnek az egyidejű eltörlésével a sérelemdíj, mint 
szankció. De ez is a személyiségi jogok megsértése esetén ugyanúgy lesz vagy közel 
ugyanúgy lesz igényelhető, mint a nem vagyoni kárért járó kártérítés. Azaz ebben az esetben 
is, hogy ha a felelősség alól kimenti magát, illetve a helytállás alól, mert ez már nem a 
felelősség körében szabályozott, hanem a Ptk. második könyvében, ha a sérelemdíjjal való 
helytállás alól kimenti magát az orvos, hivatkozva az elvárható gondosság követelményének a 
betartására az egészségügyi törvény 77. § (3) bekezdése alapján, akkor sérelemdíj fizetésére 
sem köteles. 

Milyen esetben van jelentősége mégis ennek az úgymond új jogintézménynek? 
Alapvetően az olyan esetekben, mint például a becsület vagy a jó hírnév megsértése. 

Amikor nagyon nehéz volt a károsultaknak azt bizonyítaniuk, tehát akinek a becsületét vagy 
jó hírnevét valaki megsértette, hogy ez számára egy személyiségijog-sértést idézett elő. A 
bírói gyakorlat ebben a tekintetben háromféleképpen változott. Volt, aki azt mondta, hogy 
önmagában ez, hogy tudja bizonyítani a károsult, hogy a személyiségi joga megsértésére 
alkalmas nyilatkozatot vagy véleményállítást tett valaki, elég a szankcionáláshoz. Volt olyan 
bírói gyakorlat, aki egy pluszhátrány bizonyítását követelte meg, magyarán, hogy valaki 
megsértette a becsületemet, nekem emiatt valamilyen többlethátrányt kell elszenvedni, 
kiközösítenek, egy bizonyos munkát nem rám bíznak, csúnyákat mondanak rólam, stb., tehát 
a társadalmi vagy a családi életem elnehezült. 

Hogy ezzel összefüggésben nekem vagyoni károm is van, mondjuk elmaradt 
jövedelmem, mert nem velem végeztetik el azt a munkát, az már a vagyoni kár körében 
értékelt probléma volt, tehát az egy külön bizonyítási kérdés volt eddig is, most is. 

De ez, hogy ami fizikálisan vagy egészségügyileg ki nem mutatható változás, a 
becsületsértés esetén erről beszélünk, hogy az is megalapozhat pénzbeli kompenzációt vagy 
elégtételt, ennek a bizonyítása bizony, eddig problémákat okozott. Tulajdonképpen ennek a 
problémának a feloldására jött létre a sérelemdíj, ami azt mondja ki, hogy ha azt bizonyítja 
valaki, hogy a becsülete megsértésére alkalmas véleményt nyilvánított valaki, vagy a jó 
hírneve megsértésére alkalmas tényállítást tett valaki, akkor sérelemdíjra jogosult vagy azt 
igényelhet.  

Az egészségkárosodásnál vagy az élet, testi épség megsértésénél ez általában azért 
nem szokott problémát jelenteni, mert ott egészségügyileg tényleg kimutatható valamifajta 
negatív elváltozás. Itt a bizonyítás szempontjából más problémák merülnek fel, amiket nem is 
igazából a jog, hanem a szakértői vélemények tükrében lehet értékelni. 

Nem tudom, hogy ez így a kérdésre elégséges válasz volt-e. 
 
ELNÖK: Elégséges volt, de alelnök úr egy mondatban kíván reflektálni. 
 
DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Az első reflexióra az a kérdésem 

maradt csupán, hogy ha valakinek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen kéri, akkor elég a 
kamara részéről az a jogcím, hogy a törvényben benne van, hogy ő… (Dr. Boros Zsuzsanna: 
Persze.)… tehát ez elég. Ez fontos, mert az ottani adminisztrációnak dolgoznia kell, tehát 
semmiféle nagy was ist das nem kell, hanem be kell idézni a törvény eme paragrafusát, ha 
netán. Egyébként köszönöm a válaszát. 
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A másik kérdésben pedig kezdem érteni, és nekem egy konkrét ügyem volt, amikor 
képviseltem egy kollégát, aki azzal perelte az önkormányzatát - közalkalmazott volt az illető -
, hogy az egészségügyi ügyelet után nem kapta meg a napi pihenőidejét, amire ő nem anyagi 
jellegű, hanem személyiségi jogára vonatkozva kérte a nem vagyoni kártérítését. Legnagyobb 
meglepetésünkre, amikor elmondtuk, hogy gyakorlatilag neki egy 24 órás szolgálat után nincs 
módja pihenni, és mivel sosem adták ki neki, és ez a kolléga egy hónapban volt, hogy 
tizenötször ügyelt, tehát nem adták ki a kötelezően járó pihenőidőt, és azt mondtuk, hogy 
nemcsak az a gond, hogy nem adták ki, hanem neki ebből nem vagyoni kára keletkezett. 
Legnagyobb meglepetésünkre a bíróság azt mondta, hogy bizonyítsuk és igazoljuk azt, hogy 
neki azért, mert ő rögtön beállt dolgozni az ügyelet után - mert pont az a lényege, hogy a 
betegnek pihent ellátó jár -, ez neki milyen egészségügyi kárt okozott, vagy milyen kárt 
okozott a családi életében, stb., és ezen csodálkoztunk borzasztóan. 

Tehát ha jól értettem, most némileg áttranszformálva a problémát, ez azt jelenti, hogy 
ha ezt mondjuk most a bíróságon, hogy nem kapta meg a kötelező pihenőidejét, akkor most 
nem kell nekünk bizonygatni azt, hogy ez a családi életére úgy hatott ki, hogy mondjuk nem 
tudta Pistikét elvinni az óvodába, stb. Köszönöm. 

 
JÓJÁRT ESZTER jogi szakreferens (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Igen, ezt nem kell, azt viszont igen, hogy a pihenőidőre nem volt jogosult. Tehát azt igazolni 
kell, hogy a kiesett pihenőidő felmerült. Tehát ha ezt tudja bizonyítani, akkor igen, onnantól 
további bizonyítási szükség e helyzetben nincsen. Tehát nem kell neki azt mondani, hogy a 
fiát nem tudta elvinni, stb. Tehát ez önmagában megalapozhatja, igen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az államtitkárság részéről kérném a válaszokat. 

Dr. Schlammadinger József főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
válaszai 

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az eddig meg nem válaszolt kérdésre 
szeretnék választ adni, bár nem biztos, hogy megnyugtató választ, de mindenképpen 
próbálom a dolgokat a helyükre tenni. 

Ez a törvényjavaslat, és ez sem erénye, sem hátránya a törvényjavaslatnak, bevallottan 
a Ptk.-hoz való strukturális szabályozási, terminológiai hozzáigazításokat végezte el. Tehát a 
rendszerben meglévő olyan vélt vagy valós anomáliákat, amire alelnök úr is felhívta a 
figyelmet és képviselő úr is felhívta a figyelmet, bevallottan ez a törvénycsomag most nem 
kezeli, tehát nem mutat túl ilyen értelemben önmagán azon a szabályozási célon, amit célként 
tűzött ki. 

Ebből adódóan alelnök úr kérdésére választ adva, természetesen a kamara és a bíróság 
közötti kommunikáció csatornái az eddigiekhez képest ettől a törvényjavaslattól önmagában 
nem fognak változni. Tehát a kamara ugyanúgy, ugyanazokon a módokon tud bizonyos 
bírósági határozatokról információkat szerezni, ahogy ebben a körben például eddig is tudott, 
legfőképpen működik a nyilatkozati elv, és legfőképpen természetesen adott a kamara 
számára az a lehetőség is, hogy kétség esetén az OBH felé a bíróságot megnyilatkoztassa 
arról, hogy van-e hivatalos tudomása arról, hogy egy ilyen döntés, egy ilyen ítélet az adott 
orvos vagy más egészségügyi dolgozó vonatkozásában született. 

Tehát önmagában se több, se kevesebb nem lesz a rendszer ettől a változástól. 
Képviselő úr számára ugyanazt a választ adom, gyakorlatilag a gyógyszerek 

alkalmazási előirat vagy alkalmazási iratnak megfelelő vagy alkalmazási előiratnak nem 
megfelelő alkalmazása következtében bekövetkező kárfelelősség érdemben és tartalmában 
semmiben nem változik. Itt most tudottan ahhoz képest, mint ami eddig volt. Ez a 
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szabályrendszer semmi mást nem tesz, mint a Ptk.-t leköveti abban az értelemben - csúnyán 
szólva -, hogy egyrészt reflektál arra, hogy a sérelemdíj, mint ilyen, amit a kolléganő az előbb 
kifejtett, megjelenik önálló „kárelemként” vagy kárfajtaként a rendszerben, valamit reflektál 
arra is, hogy a termékfelelősségi szabályok most már nem önálló szabályozási egységként 
szerepelnek egy külön jogszabályban, hanem ez is beépül a Ptk. rendszerébe. 

Tehát ilyen értelemben az a szabályozási elkülönültség, ami eddig a rendszerben 
megvolt, az a jövőben megszűnik. 

Tehát igazából ezeken a szabályozási kérdéseken ez nem mutat túl. Tehát ha ilyen 
igény van akár a bizottság, akár a képviselők részéről, hamarosan jövünk az egészségügyi 
tárgyú salátatörvénnyel, ami már adott esetben alkalmassá tehető arra megfelelő parlamenti 
szándék esetén, hogy azokat, amiket ez a törvény bevallottan, célzottan nem kívánt most 
kezelni, ezekre a megfelelő válaszokat - legalább a kezdeményezés szintjén - megpróbáljuk 
akkor a törvényjavaslatba, akár képviselői indítványok formájában majd beépíteni. Nagyon 
szépen köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető asszony! 

Dr. Kissné dr. Horváth Ildikó f őosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) válaszai 

DR. KISSNÉ DR. HORVÁTH ILDIKÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden, mert azt gondolom, hogy a 
kollégák elmondtak minden lényegeset. Tehát arra reflektálva, hogy az orvosokra, 
szolgáltatókra többletteher lesz-e vagy bármi pozitívum, azért a jogkövetés és a beépülés a 
jelenlegi status quo-t igyekezett minél jobban leírni. Az hogy ezzel a sérelemdíjjal, amit most 
elég részletesen megbeszéltünk, ennyire világossá, tisztábbá válik ez a fajta helyzet, azt 
gondolom egyébként, hogy az orvosok és az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók számára 
egy nagyobb biztonságot jelent, mert ők is élhetnek a sérelemdíj iránti követelésükkel.  

Azt gondolom, hogy a jelen helyzethez képest ez egy lényeges előrelépés. Tehát én ezt 
abszolút a magunk részéről pozitívumnak élem meg. Kiss képviselő úrral abban teljesen 
egyetértek, hogy igen, vannak ügyvédi körök, akiknek látjuk a mozgását, akik megpróbálnak 
az egészségügy képzelt vagy valós tévedéseiből, hibáiból élni, és e tekintetben egészen biztos, 
hogy a biztosítási rendszert az egészségügy környékén rendezni kell, ami viszont nem ehhez a 
törvénycsomaghoz csatlakozik. Köszönöm, ennyivel szerettem volna kiegészíteni. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottsági napirend vitáját ezzel lezárom. Köszönöm 
szépen mindenkinek az észrevételét, kérdését, válaszát, viszontválaszát, reflexióját. A 
T/12824. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról döntünk. 

Aki az általános vitára való alkalmasságot jogosnak és fontosnak tartja, az igen 
szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 21 igen szavazattal, egyhangúlag a 
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja a bizottság. Ezt írásban fogjuk 
előterjeszteni, ennek az általános vitájára a jövő héten kerül sor. 

Az előző napirendnél alelnök urat megkérdeztem, hogy kisebbségi vélemény 
megfogalmazására kerülne-e sor, de arra nem fog sor kerülni, így a bizottság véleményét a 
holnapi ülésen két mondatban én fogom ismertetni, a 18 igent és a 3 tartózkodást. 

Van-e valakinek olyan közérdekű bejelentése, ami nélkül nem fejezhetjük be a 
bizottsági ülést? Garai képviselő úr! 
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Egyebek 

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Elnézést kérek, nagyon rövid leszek. A 
múltkor napirend előtt beszéltem a továbbképzésekről és a kedves kollégáknak és a nem jelen 
lévőknek is itt továbbadom, mert ők is ezt mondták nekem. 

 
ELNÖK: Az előadóknak nagyon köszönjük, nagyon szívesen marasztaljuk, de 

amennyiben további teendőik vannak, akkor további jó munkát kívánunk! 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Lesz egy kardiológiai konferencia, COR 

2013, „Dilemmák és döntések a kardiológiában”, egy egész napos továbbképzés lesz, nyolc 
előadás lesz és 7 kerekasztal-beszélgetés. 

 
ELNÖK: Ez mikor lesz? 
 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): November 9-én. Ha 31-éig, amiről szó 

volt, hogy ha előre jelentkezik valaki, akkor csak 5 ezer forintot kell fizetni, ha utána 
jelentkezik, akkor viszont 10 ezer forintot kell fizetni, és a bejelentkezésnél az van, hogy csak 
az első 250-nek a jelentkezését fogják elfogadni. Ez magyarul mit jelent? 

Azt, hogy egy egyszerű, különleges költség nélküli összejövetel akár 2 millió forintba 
is kerülhet a részt vevő kollégáknak. Már arról is beszéltem önöknek, nektek kollégák, hogy 
több alkalommal tapasztaltam azt, hogy a kardiológia nem része a sportorvoslásnak, a 
higiénikus orvoslásnak viszont része volt. Tudjátok-e, hogy ez a kardiológiai kongresszus 
minek lesz a része? Egyetlenegy orvoslásnak se lesz része, tehát senki nem fog kreditpontot 
kapni, aki kifizeti a 10 ezer forintot, az sem. 

Ne haragudjatok, de sokan kerestek engem, mint képviselőt, hogy ezt mondjam el 
nektek, hogy majd előbb-utóbb, hosszabb távon majd ezzel valahogy foglalkoznunk kellene 
és valami rendet kellene rakni. Tehát egyrészt a kreditelés miatt is, és ne adj’ isten, majd a 
továbbképzési díjak miatt is. Köszönöm szépen, csak ennyit akartam mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A napirendi pontok végére értünk. A bizottsági ülést 

bezárom, további jó munkát és szép napot kívánok mindenkinek! 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 50 perc) 
  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


