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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 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. 
december 2-án, hétfőre, 10 órára meghirdetett ülésén. Határozatképesek vagyunk. Napirendi 
javaslatunkat reményeim szerint mindenki megkapta. Két napirendi pont szerepel mai 
bizottsági ülésünkön. Az első: az egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások 
átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény 
bővítésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat, mely T/13049. számon lett 
benyújtva. Itt a kapcsolódó módosító javaslatok megvitatására kerül sor. A második napirendi 
pont keretében az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat, mely T/13099. számon lett benyújtva, a módosító javaslatok 
megvitatása első helyen kijelölt bizottságként. 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és minden megjelentet, aki munkánkat 
figyelemmel kíséri. Aki az ismertetett napirendeket elfogadja, kérem, kézfelemeléssel erősítse 
meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú. 

Egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a 
szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő 
módosításáról szóló T/13049. számú törvényjavaslat 

Rátérnénk az első napirendi pont tárgyalására, amelyet újra nem ismertetek, csak a 
számát, a T/13049-es törvényjavaslat. Nagy tisztelettel köszöntöm az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma képviseletében Fűrész Tünde főosztályvezető asszonyt és Görög Norbert jogi 
főreferenst. Mindenki előtt látható az ajánlás tervezete, ami szerint dolgozunk. 

A kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Kérdezném a tárca, a minisztérium képviselőit, hogy tárcaálláspontot vagy 
kormányálláspontot fogunk-e hallani.  

 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt 

Bizottság! Tárcaálláspontot fogunk ismertetni. 
 
ELNÖK: Tárcaálláspontot. Elkezdjük akkor a kapcsolódó módosító javaslatok 

tárgyalását. 
Az 1. ajánlási pontban – a 8. ponttal összefüggésben – a 25. számú módosító javaslatot 

Révész Máriusz (Fidesz) nyújtotta be, amely az ikreket nevelő szülők magasabb anyagi 
terheinek csökkentésére irányul azzal, hogy a biztosítási időtől függetlenül a gyermekek 3 
éves koráig lehetővé teszi a gyermekgondozási díj igénybevételét. 

Kérdezném, hogy a bizottság részéről a módosítóhoz van-e valakinek kérdése, 
észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor megkérdezném a tárca álláspontját. 

 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

jelentős költségvetési kihatása miatt nem támogatja a módosító javaslatot. (Megérkezik az 
ülésre dr. Iván László.) 

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Megkérdezném, hogy ki az, aki támogatja a 

tárcaálláspont ellenére. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot. 
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A 2. ajánlási pontban – összefüggés nélkül – a 22. számú módosító javaslat az ifjúsági 
bizottság beadott kapcsolódó módosító javaslata, melynek a lényege az, hogy a 
gyermekgondozási díjhoz való jogosultság azt a szülőt illesse meg, aki a gyermek otthonában 
történő gondozást ténylegesen végzi. 

Kérdezném a tárca álláspontját. 
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca a 

javaslatot támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca a javaslatot támogatja. Kérdezném, hogy ki az, aki támogatja a 

módosító javaslatot. (Szavazás.)  Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 3. számú ajánlási pontban – a 4. és 5. ponttal összefüggésben – a 23. számú 

módosító javaslatot Révész Máriusz nyújtotta be: a gyermekgondozási díjra csak az államilag 
elismert felsőoktatási intézményekben tanuló, magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatók 
legyenek jogosultak. További feltétel két aktív félév hallgatói jogviszony. 

Kérdezném a tárca álláspontját. 
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Támogatja. Kérdezem, ki az, aki támogatja a bizottság részéről? (Szavazás.) 

15 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 
A következő: a 6. számú ajánlási pontban – összefüggés nélkül - a 24. számú módosító 

javaslatot Révész Máriusz nyújtotta be. A javaslat egyrészt megszünteti azt a lehetőséget, 
hogy a felsőoktatási tanulmányaikat félbehagyó, már a hallgatói jogviszonyt is megszüntető 
fiatalok is részesülhessenek a támogatásban, másrészt lehetővé teszi, hogy azok is 
részesülhessenek a támogatásban, akik a tanulmányok befejezését követő egy éven túl 
szülnek, de a munkaviszonyuk meghaladja ezt az időt.  

Ez a rövid kivonata a módosítónak. Kérdezném a tárca álláspontját. 
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem 

támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: A tárca a 24-es kapcsolódó módosítót nem támogatja. Kérdezem, ki az, aki 

támogatja a bizottság részéről. (Szavazás.) 15 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. 

A következő: a 7. számú ajánlási pontban – összefüggés nélkül – a 26. számú 
módosító javaslatot Rónaszékiné Kerekes Mónika nyújtotta be, egy év helyett 480 napot 
határoz meg a hallgatói jogviszony megszűnése és a gyermek születésének időpontja közötti 
lehetséges időtartam felső határa tekintetében.  

Kérdezném a tárca álláspontját. 
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca nem 

tartja indokoltnak az emelést, nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem tartja indokoltnak a tárca. Kérdezném a bizottság véleményét a 

kapcsolódó módosítóról. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatja. 

A 9. ajánlási pontban – összefüggés nélkül – a 21. számú módosító javaslat az ifjúsági 
bizottság által benyújtott kapcsolódó módosító javaslat, a T/13049/6. számú módosító 
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javaslathoz kapcsolódva, rendelkezni szükséges a Magyar Államkincstár által nyilvántartott 
adatok körének szűkítéséről is. 

Kérdezném a tárca álláspontját a kapcsolódó módosítóról. 
 
FŰRÉSZ TÜNDE főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): A tárca 

támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Támogatja. Ki az, aki támogatja a bizottság részéről? (Szavazás.) Egyhangú. 
Köszönöm szépen a tárca képviselőinek a részvételét, a bizottság munkáját is 

köszönöm az első napirendi pontban. 

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/13099. számú törvényjavaslat 

Áttérünk a második napirendi pontra, a T/13099. számú törvényjavaslatnál a módosító 
javaslatok megvitatása következik első helyen kijelölt bizottságként. Nagy tisztelettel 
köszöntöm az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a tárca képviseletében Schultzné 
Jászberényi Éva jogi szakreferenst, Horváth István és Raffay Bálint szakmai tanácsadó urakat. 

Kérdezem, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot fogunk-e hallani. 
 
DR. HORVÁTH ISTVÁN szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Jó 

reggelt kívánok! Tárcaálláspontot tudunk mondani. 

A módosító javaslatok megvitatása 

ELNÖK: Tárcaálláspontot fogunk hallani. Remélem, mindenki előtt ott vannak a 
módosító javaslatok. Az 1. számú ajánlási pontban – összefüggés nélkül – a 4. számú 
módosító javaslatot Bene Ildikó alelnök asszonnyal és Hollósi képviselő úrral együtt 
nyújtottuk be az Ehi 6. § (7) és (8) bekezdéséhez: a javaslat a változás-bejelentéshez 
csatolandó, pontosabban nem meghatározott tartalmú nyilatkozattételi kötelezettség 
elhagyását indítványozza. 

Miután mi nyújtottuk be, nem hiszem, hogy szóban kiegészítést tennénk. Kérdezném a 
tárca álláspontját. 

 
DR. HORVÁTH ISTVÁN szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Igen. Ki az, aki támogatja a 4. számú módosító javaslatot? (Szavazás.) 

Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 2. számú ajánlási pontban – összefüggés nélkül – a 7. számú módosító javaslatot 

szintén Bene Ildikóval és Hollósi képviselő úrral együtt nyújtottuk be az Ehi. 6/A. §-ához, 
amely a bejelentési kötelezettség határidejének pontosítását tartalmazza. A tárcaálláspontot 
kérném! 

 
DR. HORVÁTH ISTVÁN szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Igen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 3. számú ajánlási pontban – összefüggés nélkül – a 3. számú módosító javaslatot 

Baráth Zsolt, Sneider Tamás, Vágó Sebestyén (Jobbik) nyújtotta be az Ebtv. 42. § (3) 
bekezdésének módosítására: terhességi helyett várandóssági-gyermekágyi segély kifejezés 
használatát javasolják. 
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Kérdezném a tárca álláspontját. 
 
DR. HORVÁTH ISTVÁN szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

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

nem támogatja ezt a módosítót? (Szavazás.) 15 nem. Egyharmadot sem kapott. 
A 4. számú ajánlási pontban – összefüggés nélkül – a 9. számú módosító javaslatot 

Bene Ildikóval, Hollósi képviselő úrral együtt nyújtottuk be az Ebtv. 27. § (3) bekezdéséhez: a 
gyermekgondozási ellátások átalakításával és a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli 
kedvezmény bővítésével összefüggő módosítás. 

Kérdezném a tárca álláspontját. 
 
DR. HORVÁTH ISTVÁN szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
Az 5. számú ajánlási pontban – összefüggés nélkül – a 6. számú módosító javaslatot 

Hollósi képviselő úrral együtt adtuk be, hogy az egészségügyi törvény V. fejezet 1. címe 
108/A §-sal egészüljön ki. Kérdezném a tárca álláspontját. 

 
DR. HORVÁTH ISTVÁN szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 6. számú ajánlási pontban – összefüggés nélkül – az 5. számú módosító javaslatot 

Bene Ildikóval és Hollósi képviselő úrral együtt nyújtottuk be annak érdekében, hogy az 
egészségügyi törvény 110. §-a egy (4a) bekezdéssel egészüljön ki: lehetőség teremtése arra, 
hogy a hagyományos kínai orvosok gyakorolhassák hivatásukat. 

Kérdezném a tárca álláspontját. 
 
DR. HORVÁTH ISTVÁN szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 
A 7. számú ajánlási pontban – összefüggés nélkül – a 10. számú módosító javaslatot 

Kiss Sándor képviselő úr nyújtotta be a gyógyszer-forgalmazási törvény 56. § (2) a) 
pontjához: Magyarországon szerzett gyakorlattal rendelkező személy lehessen a patika 
vezetője. Kérdezném a tárca álláspontját. 

 
DR. HORVÁTH ISTVÁN szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja Kiss képviselő úr módosítóját? (Szavazás.) 5 igen. Ki 

az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Egyharmadot sem kapott. 
A 8. számú ajánlási pontban – a 9., 10., 11., 12. pontokkal összefüggésben – a 8. 

számú módosító javaslatot Bene Ildikó, Hollósi képviselő úr, illetve jómagam nyújtottuk be 
az Eftv. Több szakaszának módosítására: szerződés-felmondás, vagyoni biztosítás, 
többletkapacitás-befogadás a rövidített kivonata. 

Kérdezném a tárca álláspontját. 
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DR. HORVÁTH ISTVÁN szakmai tanácsadó (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

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

Köszönöm szépen. 
Ennek a napirendi pontnak is a végére értünk. 
Tisztelt Jelenlévők! Tisztelt Bizottság! Jelen állás szerint november 4-én, szerdán ülést 

kell tartanunk. Szerdán határozathozatalok lesznek, és a határozathozatalokat követően 
azonnal, körülbelül 10 órakor a Parlament főemelet 61. számú termében fogjuk tartani a 
bizottsági ülésünket. Garai képviselő úr! 

 
DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, amit mondtál, 

novembert mondtál, ez azt jelenti, hogy mindannyian itt leszünk még novemberben is, mint 
képviselők. Köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a korrekciót, és javítsuk ki december 4-re. De sajnos, ez a 

november 4-e is nagyon beívódott a magyar történelembe és a köztudatba. Köszönöm szépen 
Garai képviselő úrnak a korrekcióját. További szép napot! A bizottsági ülést bezárom. 

 
  

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc) 
 
 
 
 
 

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 
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